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Muttu. And if any man thai es clerk

Gan fynde any errour in this werk,
I pray hyni he do me thai favour
That Jie wille amende Ihat errour;
And if men may here any erroure se,

Or if any defaul in this trelice be,

I niake here a ])roteslacion,

Thai I will stand til the correccion
Of ilka rightwyse lered man,
Thai niy defaul here correcte can.

GI. eni/elxl' vers.

året 1882 udkom på Univ. Jub. Samfunds forlag et særtryk fra „Nord.
tidsskrift for filologi", Ny række VI. „Plan for en ordbog over jysk folkemål ", al

livilken jeg tillader mig at aftrykke følgende udtog:

Under det i andre lande optagne arbejde at indsamle og bearbejde folkemålene,
har vi her i Danmark stået langt tilbage både for Norge og Sverrig. Skal der
gores noget, er det ganske vist på tide, da den uniformerende kullurstromning,
der efterhånden trænger ind i de inderste og ensomste kroge, arbejder på, til

fordel for rigssproget, mere og mere at udslette sprogarternes ejendommeligheder;
jeg skal nedenfor give eksempler herpå, som maatte kunne øges med mange
flere, og når jeg, med min kundskab til almuens liv, søger efter grunden hertil,

tror jeg at finde den i skolens langt storre indflydelse nu end tidligere, samt i det

hele åndelige opsving, som i så hcij grad skyldes liojskolebevægelsen: der læses
meget mere; rundt om stiftes der sogne-bogsamlinger, som flittig benyttes; hver
en lille hytte har noget nær sin avis, som bliver læst og lånt ud; så dannes der
foredragsforeninger, man søger fra nær og fjærn at få mænd til at holde oply-

sende foredrag; der er besøget på hojskolerne, hvorfra de unge karle og piger

jævnlig medbringer en lille bogsamling og stor læselyst; endelig hojskolemoderne,
hvortil der tit samles mennesker fra vide kredse. Ad alle disse veje når rigs-

sproget ind på almuesmålene , der i længden ej kan stå imod, da de altid må
føle deres armod overfor et rigt udviklet kultursprog. Det er derfor på tide, skal

der gores noget, og det vilde være såre ønskeligt, om andre mænd kunde optage
ømålene til behandling, inden altfor meget af det gamle præg sporløst forsvinder.

Kampen for Sønderjylland har medført, at enkelte af de sønderjyske landskabs-

mål tidlig er blevne undersøgte og bearbejdede. Først må her nævnes Hagerups
„Det danske Sprog i Angel", 2den udg. ved Lyngby, 1867. Forfetteren, der kort

efter slaget ved Isted kom til Angel, blev som andre danske i de dage overrasket

ved at træffe et rigt dansk ahnuesmål i egne, hvor man ikke havde ventet det,

så ubegribelig liden kundskab var der den gang til sprogforlioldene i Mellemslesvig.

Hans bog er et mønster på omhu og nøjagtighed. J. Kok, „Det danske Folke-

sprog i Sønderjylland" 1863, er anlagt på en bredere basis, men Lyngbys bøger:
„Bidrag t. en sønderjysk sproglære", 1858, og: „Udsagnsordenes bøjning i jyske

lov og i den jyske sprogart", 1863, blev banebrydende ved den systematiske be-

handling, støttet til indgående kendskab til oldsprogene, såvelsom ved en lydbeteg-

nelse, der simpelt og let gjorde rede for de forskellige tonehold, der er ejen-

dommelige for sprogarterne.

Af ældre arbejder er der Molbechs noksom bekendte Dan.ske Dialect-Lexicon,

1841, der uden tvivl i sin tid har været et fortjenstligt arbejde, men hvorom der

nu vilde være meget at sige. Stoffet er indsamlet ved bidrag rundt omkring mest
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fra præster; en skrev så, en anden så, og det var ingenlunde let, ukendt med det

levende sprog, som M, må have været, at sidde i København og granske alle de

gåder, der i slige indberetninger kom til ham. Der er meget betydelige fejl. I art.

Jen (s. 252) siges, at Vendelboerne nævner en mand: jen (hak.), en kvinde: jin,

jin, jing (huk.), dette er netop omvendt: jej er hak., jen huk. Så er ord skilte

ad, som bestemt hører sammen, det samme ord har fået forskelligt udseende i for-

skellige landskabsmål , eller ordene er komne til at se helt gådefulde ud, fordi

han ikke har angivet rigssprogets form. Et par enkelte eksempler skal jeg frem-

drage: høgel, hoUe, bøvle uo. er det samme ord, afledning af boje, jsk. hiJw; hoen-

stykke er vel kendt endnu, det er: banestykke, halshvirvelen , hvor fåret bliver

stukket (bonstøk); Ilede er ligefrem hlæde af blad, bruges om at plukke blade af

kål (å hle kgl aw)\ blere (se under bleir) er efter al sandsynlighed ikke andet end

blære (bier, Vens.), så er bleir, blære, blærre anførte tre forskellige steder, mens

det dog er ét ord; borre er ligefrem bore, og det sønderjyske børl i samme art. er

ikke andet end bødle (overg. af d til r), der senere findes som norrejysk; o.s.v. o.s.v.

Jeg har altså den tanke, at en ny bearbejdelse af det jyske sprogslof var

ønskelig; det har været mit håb, at jeg vilde kunne yde noget brugeligt for den

nyere sprogvidenskab ved mit noje kendskab til almuens liv og tankegang, selv

om jeg måtte sige mig selv, at jeg i sproglig fordannelse kom til at mangle meget,

der ikke længere lod sig indhente. Red. af filol. lidskrift er gået ind på at ville

modtage en prøve af mit arbejde, og jeg skal først kortelig fremsætte hoved-

punkterne i den plan, hvorefter arbejdet er anlagt.

1. Hele det jyske ordforråd indtages og opsamles såvidt muligt; altså ikke

blot de ejendommelige eller sjældne ord og talemåder, som glossariet indeholder,

men hge så fuldt de mest dagligdags.

2. Stamordene, så rigt behandlede som muligt, med angivelse af deres former

i de forskellige sprogarter og ligeledes med redegorelse for de forskellige betyd-

ninger samt tilhørende eksempler.

3. Med hensyn til sammensætninger og afledninger har jeg ikke bekymret

mig om at opsøge alle mulige, men blot om at samle såmeget slof, at bojninger,

selvlyds- og medlydsovergange i de forskellige sprogarter blev tydelige.

4. De kulturminder, sproget gæmmer, fremdrages og forklares, såvidt jeg evner det.

5. Oplysning om ordenes afstamning indlader jeg mig ikke på at give med
undtagelse af en henvisning til et sideordnet isl., norsk, svensk, plattysk ord til

oplysning for dem, der forstår mindre end jeg.

G. Ordene henføres til rigssprogets form. For ord, der er fælles, er sagen

simpel nok; hvor formen derimod må dannes efter analogi, kan den i enkelte til-

fælde bHve vanskelig nok, da ordet enten kan blive monstrøst i formen, eller

formen kan være vanskelig at træffe. Således siges det om en mand, der er rask

til sit arbejde og får ende på det, han er æm; endig eller endet kunde efter foriBen

begge forsvares, men lyder lidet kont. Så søger fiskerne på vesteregnen i stormvejr

et sted på revlerne, hvor der ev jænfål liaw , d. v. s. et sted, hvor der er et hul

i revlen og hvor formodentlig bråddet ikke findes, men er det enfald ell. enfold

{fol, fold; men jænfåUh enfoldig; fål, fald)? Men sker nu også i opstillingen

fejl, vil tilfqjelsen af de jyske ordformer for den kyndige klare sagen, og jeg har

ordnet ordene således, såvidt jeg er nået, at hvad enten man går ud fra rigS;

sproget eller fra almuessproget, vil ordet, man søger, kunne findes.

7. Jeg er opdragen og har tilbragt den største del af mit liv i vestjyske

sprogegne, medens tilmed de rigeste og pålideligste samlinger, det hidtil er lykkedes

mig at tilvejebringe, er vestjyske; derfor er jeg i det hele og store gået ud fra

den vestjyske sprogform, hvori jeg selv bedst er hjemme.
8. Jeg har ikke i angivelse af den jyske ordform vovet at gå ud over

Lyngbys tegnsprog, der synes fuldtud at passe for vestjysken, men mindre fuld-

komment for østjyske sprogarter. Fonetiken for vort lands vedkommende måtte



formentlig helst behandles l'or rigsspi'Og og landskahsiuul, jyske og øbomål, mider
et; indtil det er sket, må den mindre fuldkomne betegningsmåde træde i stedet....

Her på egnen og formodentlig overalt findes så to stromningcr, de gamles
sprog og de unges; meget kendelige forskelle kunne nævnes.

gamle

:

unge

:

d > r, blør d — d, blød

iar, dar tor, dor

howr, fowr, rowr hør, før, rør tf. af høre, føre, røre

[tåwn, dragå'mi] [ton, drago'n]

hjomu hoqpn tf. af hugge

hqwn hjorn, hjorne.

Dertil kommer så, at mange af de gamles udtryk og vendinger vil gå med
dem i graven; de ældre kender endnu en smaddrlcat, den lille tranlampe med
siv-væge, en kridhus,. et lille messinggemme til penge, æn ^x^V^t'kwan til at male
krydderier i; men lad der gå en menneskealder til, og ethvert minde om dette og
mere vil være svundet.

Det jyske almuesmål falder i to store afdelinger, vestjysk og østjysk, når

man gor det bestemte kendeord til skillemærke: æ hus vestj., husst østjysk; grænsen
begynder tæt nord for Horsens, Serridslev er vestjysk. Søvind østjysk, og fort-

sætter sig omtrent langs Gudenå til Hjarbæk fjord, hvor Vorde er vestj., Løvel
østj. ; det ægte Vendelbomål, der også hører til de østj. sprogarter, begynder ved

Jetsmark sogn, nord for Øster Han herred, hvor en lavning med mosedrag skiller

(let fra Hanherredernes mål, der mulig er vestjysk [østjysk]. Alt hvad der ligger vest

og syd for den her angivne linie, regner jeg til vestjysk, men deri kan atter skelnes

mellem to grupper af sprogarter; den ene har kun fælleskon i navneordene, den
anden skiller imellem fælleskon og intetkon i det ubest. keo. ; det hedder en hest,

men et hus, bestemt derimod: æ hæst, æ hus. Nordgrænsen for tvekons sprog-

arterne går omtrent i Rejsby sogn, en god mil syd for Ribe, mod vest, syd for

Kongeåen, og holder sig vistnok tæt til Bæltet og Kattegat indtil Horsens, herom
mangler jeg dog pålidelige oplysninger. Blandt fælleskons sprogarterne kan atter

sondres storre grupper; målene syd for Skjern å har 6 i udlyd samt v o^ w I

forlyd; nordfor 6 > r, samt begge i^'erne, det hedder spottende om beboerne
nordfor åen, at de siger: 7yiar i æ far, grør i æ gryr o æn hwir stur ur o æ
inotyti. Således strækker målet sig omtrent til Limfjorden. Thyboernes og Morsing-

boernes sprog er atter vel afgrænsede arter med d og kun w i forlyden. For Thy
kommer så den ejendommelighed til, at „jeg" hedder æ ligesom i Sønder-Jylland

i stedet for a i hele Norre-Jylland ellers; grænsen for ag-målet mod nord er om-
trent Vesløs Vejle, i Østerild siges æ, i Vust a.

Dette kun som nogle hovedtræk .... Såvidt 1882.

Det er tilvisse med ejendommelige følelser, at jeg, idag d. 18 Juni 1893, ser

tilbage på det spand af tid, der er hengået, siden jeg, — det var vist engang i

efteråret 1876 efter min flytning til Darum, et par mil nord for Ribe, — begyndte

på dette arbejde. Professor K. J. Lyngby, en kammerat af mig fra Borchs kollegium,

vai' pludselig død, og med hans død faldt hans arbejde med de jyske almuesmål;
lysere lider for mig personlig, med udsigt til bedre udkomme og mere fritid, var

i vente, og som en flyvegrille kom det op i mit sind at gore et forsøg på at

optage og fortsætte Lyngbys samlerarbejde , uden at jeg dog vovede mig ved at

gøre alvor af det. På en tilfældig jærnbanerejse traf jeg en gammel ven fra

studenterdagene, nuværende sognepræst H. Dahl, Kjeldby på Møen, til hvem jeg

omtalte disse løse ordbogstanker. Han gav i vor samtale det stød, som satte mig
i gang, det være nu til gavn og glæde for nordiske filologer eller ikke. Jeg ventede

dog nogen tid, thi arbejdet forekom mig så stort, så uoverkommeligt, og min ud-

dannelse til den gerning mangelfuld, men så tog jeg mig en dag for at skrive den
første ordseddel (^/i 77) og var, — det havde jeg følelsen af, — dermed fangen, og siden
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den dag har sedlerne fulgt mig vinter og sommer, i sorg og i glæde, i skiftende

formater: oktav, kvart, sedez, overskåren sodez, tusinder, titusinder, hundrede tu-

sinder i tal, — da jeg havde nået det første 100,000 til ende opgav jeg at tælle,

— og sedlerne går stadig til denne dag og, om Gud giver liv og kræfter, sagtens

endnu en stund deres stilfærdige gang af kasse i kasse, indtil min hånd trættes og

jeg skal nødes til at slippe det arbejde, der mere end engang i de henfarne år i

strenge tider har været mig en hjælp og en tilflugt.

I et rent gammeldags vestjysk mål, i Darum, begyndte jeg at samle ind, med
Lyngbys lydskrift til udtalebetegnelse. Almuens ejendommelige kultur og dens mål

havde altid draget mig, jeg havde, som sagtens andre, gjort mere end ét forgæves

forsøg på at finde en rimelig skriveform for ord af almuesmålene, troede forresten

også, at jeg, skont ikke bondefødt, nogenledes kunde et vestjysk mål. Under mit

ophold som embedsmand i Mellemslesvig udkom Lyngbys Bidrag til en sønderjysk

Sproglære (1858), forfatteren sendte mig den, og dens sproglige fremstilling, lyd-

skriften, var noget som en åbenbaring for mig, alt var så redt og klart lagt til-

rette for den mindre kyndige, nu kunde et virkeligt arbejde tænkes begyndt med
udbytte. Der var imidlertid gået mange år siden den tid, jeg havde som såmange
andre fået afsked af Projserne på gråt papir, havde fået min del af tidens lidelser

og bitre skuffelser, årene som fulgte 1864 bragte for mig arbejde, der til sine

tider hartad var uden mål og grænse; i Darum begyndte da lysere tider, jeg kunde

tænke at nå noget mere end det allertarveligste pligtarbejde, altså, jeg tog fat på
Lyngbys bøger, ord og ordlister, og jeg tor sige det straks, havde jeg ikke haft

Lyngbys forarbejder, både hans trykte bøger og hans håndskrevne samlinger at

støtte mig til, på engang som grundvold for mit arbejde og tillige som hjælp, der

viste mig vej til at skaffe oversigt over formernes vildnis, havde jeg næppe nogen-

sinde fået mod til at tage et arbejde som dette op. Efter den udvikling, fonetiken

har erholdt i de senere årtier, må Lyngbys system kaldes forældet, og det havde
utvivlsomt været ønskeligt, at et nojagtigere kunde have været valgt, men jeg

evnede ikke hverken at danne eller at anvende et nyt, og var ude af stand til at

vinde indsigt i denne nye videnskab i en afkrog, fjærnt fra hovedstaden. Det viste

sig snart for mig, at lydbetegnelsen kun vilde ræ4ke til at betegne almuesmålenes
grovere forskelle, dermed måtte jeg dog lade mig nqje. Mine personlige forhold,

både mangel på frihed i en særdeles bunden embedsstilling og mangel på penge,

gjorde mig det snart tydeligt, at et grundigt studium af de forskellige landskabsmål

ved ugers eller måneders ophold på stedet vilde blive mig en umulighed, jeg måtte

nojes med, hvad jeg ad omveje kunde nå, det fik så blive mere eller mindre.

Jeg skal dernæst i det hele og store gore regnskab for kilder og arbejdsmåde.

Ved hr. justitsråd Bruuns imødekommende velvillie fik jeg fra St. Kgl. Bibliothek

Lyngbys efterladte håndskrifter udlånte. De blev afskrevne og dannede, samtidig

med de daglige optegnelser af Darum målet, grundvolden for mit arbejde. Med
forskellige af egnens indfødte mænd, lærerne P. Nielsen og J. Pedersen, gård-

mændene Jens Balsen og Thomas Sørensen, alle i Darum, gennemgik jeg Molbechs
Dialektordbog bogstav for bogstav. Tilfældig havde jeg en vinter i mit hus tre

piger, hvoraf den ene var fra Thy, den anden fra Andst herred, den tredie fra

Vardeegnen. Disse foreslog jeg efter endt arbejdstid om aftenen at tage deres

strikke- eller sytøj ind i min stue og give mig en håndsrækning, det blev af og til

grumme fornojelige og for mig lærerige timer, en stor del af Molbechs Ordbog
blev der atter gennemarbejdet. Lærer E, T. Kristensen skylder jeg blandt de første

tak, fordi han stillede nogle sproglige optegnelser til min rådighed, og da bunken
af sedler var vokset temmelig betydelig, påtog hr. vandinspektør Palle Fløe, i Vo-
strup ved Tarm st., sig at gennemse dem og gore tilfqjelser og bemærkninger for

sin egns vedkommende. Ham skylder jeg ikke blot rige bidrag både gennem breve

og årlige besøg, men også bekendtskabet med fisker og gårdmand Laurids Bollerup

fra Holmslands Klit, fra hvem jeg har fået en mængde meddelelser om fiskernes
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liv, redskaber og mål. En stor håndskreven ordsunilinj,' fra Holmslands egnen er-

holdt jeg fra nu afdøde lærer Lavsl Rojkjær, dengang ansat i Helium ved Brønderslev

st.
;

prof. S. Grundtvig overlod mig afdøde lærer P. Kr. Madsens samlinger af vest-

jyske ord og udtryk. Alt hvad jeg således erholdt af vestjysk mål blev atter

gennemgået med de fornævnte venner fra Darum, med Fløc, eller hvem jeg ellers

kunde træffe, og under alt dette voksede mine samlinger rivende. Ved foredrag

nu og da på Askov Højskole sogte jeg at vække opmærksomhed for sagen og

havde jævnlig held til at træffe brugelige æmner fra andre egne af landet blandt

yngre ellei- ældre, jeg gjorde bekendtskab med på hojskolen, og jeg benyttede hver

lejlighed, der bød sig, i jærnbanevogne, på markeder, ved besøg, under tilfældige

samtaler til at notere, hvad der forekom mig nyt eller mærkeligt, idet jeg bestandig

søgte flere vidner, der var villige til at vedkende sig det samme, såsnart jeg ikke

mente selv at være klar over sagen. Især var det fra Vestjylland eller Sønder-

jylland, jeg modtog meddelelser, få og spredte fra Østjylland, hvor jeg dog omsider

fandt en trofast medarbejder i nuværende pastor J. Kjær, der er fra Søvind sogn

og bondefødt, og som efterhånden udarbejdede en Søvindsk ordliste, der omfattede

alle bogstaver og indeholdt mange fine bemærkninger. I de senere år har jeg

vundet to aldrig trættede hjælpere og støtter i to lærere i Vendsyssel, lærer

A. Gron i Helium pr. Brønderslev, der med et skarpt øre forbandt en fin sprog-

sans, og som udarbejdede for sin hjemstavn, Agger, en udførlig og klar ordliste,

og som i årenes løb ej trættedes ved at modtage og besvare mine mange breve

om tvivlsomme sporsmål angående Vendelbomålet, og hvem jeg skylder mer end

én klar opredning af vanskelige forhold. Endehg fra de allersidste år lærer J.A.Jensen

i Stenum, der tiltrods for sygdom og al dens tynge har kunnet få lyst, tid og

tanker til at stille et såre rigt materiale af Vendelbomål til min rådighed. Jeg

beder dem begge herved modtage min hjærteligste tak. Det samme gælder

hr. seminarielærer C. M. C. Kvolsgaard i Ranum, der har overladt mig en be-

tydelig ordsamling fra Lild s. og tilladt mig at benytte sine manuskripter til

„ Fiskerliv " og „ Landboliv " inden trykningen. En sønderjysk lærer står jeg også i

et særligt taknemmelighedsforhold til, jeg er i det hele taget så lykkelig, at kunne

mindes med tak interesse hos store og små og mangen en opmuntring og mangen
en trofast håndsrækning. Jeg har været nødsaget til at tage imod så mange
menneskers hjælp , da fattige kår og den bundne embedsstilling hindrede mig i på

stedet at gore de nødvendige studier. Min ordbog er derved ikke i den betydning

bleven et førstehåndsarbejde, som den burde og skulde have været. Jeg må atter

gentage, hvad jeg paa omslaget af 1ste hefte skikkede forud: hvad her er givet

I
er en dilettants arbejde, udført i ny og næ, efter tid og lejlighed, med lange af-

^ brydelser, når slet helbred eller embedsarbejde krævede min tid og mine tanker.

Jeg har savnet den filologiske skoledannelse, kundskab til det danske sprogs histo-

riske udvikhng, indsigt i fonetik, kort hele det apparat, som den uddannede nordiske

filolog har til sin rådighed. Mit arbejde blev begyndt i en tid af mit liv, da jeg

, på grund af årenes tal og personlige forhold ej mere kunde erhverve, hvad jeg

manglede i kundskab. Derfor er meget ikke blevet, som det burde og skulde.

Hertil kommer endnu, at jeg, så at sige, ingen hjælp har haft til afskrivning, til

den tidsrøvende, uafladelig genkommende, ordning af de tusinder af sedler, til

excerpter, til efterslåen af henvisninger. Derfor har jeg mere end engang, når jeg

har stået ved den grænse, hvor jeg ikke magtede mere, været ved at give tabt og

spørge forsagt: er der virkelig nogen, der har brug for alt dette, der har kostet

såmeget arbejde? Under en af disse trange perioder kom prof. J. A. Lundells an-

meldelse i Sv. Landsmålstidsskrift VI. (1885) mig i hænde, den hjalp mig på ny

tilrette og gav mig mod til at fortsætte, senere skylder jeg proff. V. Thomsen og

Wimmer stor tak for såre hensynsfulde og opmuntrende udtalelser, — og så får

min bog gå sin gang og finde venner, om den kan, manuskriptet ligger i alt

væsentligt færdigt fra min hånd.
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Et sporsrnål melder sig straks om pålideligheden af de meddelte former.

Her er to hovedfordringer. Først, at den hørendes øre opfatter tilstrækkelig sikkert,

dernæst, at hvad der således opfattes, ikke er noget tilfældigt. Som vejledning for

brugere af bogen skal jeg tillade mig nogle bemærkninger. Såvidt jeg véd, har

astronomen ved hver iagttagelse, han gør, en rettelse at udføre på grund af en

vis, altid tilbagevendende, nogenlunde konstant personlig observationsfejl. Min fejl

kan jeg ganske vist ikke bestemme, dog tør jeg sige, at mit øre hører sikkrest de

mål, jeg har kendt som barn eller fra den tidlige ungdom, langt mindre sikkert

andre. Det stof, jeg selv anser for pålideligt, er først alt hvad der hidrører fra

Lyngbys Samlinger: Målprøverne fra Agerskov, Fjolde, Braderup i Kjær herred,

Vejrum sogn, (Hjerm h.), Thy, Mors, Vensyssel ; dertil kommer så Grdns Aggerbo-

mål, Kvolsgaards mål fra Lild sogn og J. Kjærs Vor herredsmål. Selv tror jeg

sikkert at kunne opfatte og gengive vestjyske og vestslesvigske målarter, og har

levet såmange år i Mellemslesvig, at jeg mener, at stoffet derfra også kan regnes

blandt det sikkreste, jeg har. Jeg kender, fra flere års nært samliv med forfatteren,

Hagerups store nqjagtighed og omhu med sine sprogprøver og ordlister fra Angel.

For Vendelbomålet er mit øre ikke sikkert, men stoffet har der været særlig rig-

holdigt, der har foruden Lyngbys håndskrifter været Gronborgs såvel trykte som
utrykte samlinger, mangfoldige og righoldige private meddelelser fra lærerne Gron,

Kvolsgaard og Jensen, hvortil endnu kommer, at jeg har haft en ung Vendelbo i

huset som lærer for mine born et helt år rundt. Jeg regner derfor også Vendelbo-

målet iblandt det pålideligste stof, jeg ejer. Listerne over udsagnordenes bojning

støtter sig til Lyngbys opskrifter, som på ethvert punkt er øgede, jeg har benyttet

enhver lejlighed, der tilbød sig, i mit hjem, på sniårejser, under ophold på høj-

skoler til at eksaminere personer fra de forskelligste egne for at få oversigt over

bojningsmåderne. Ifjor fik jeg ved stud. mag. M. Kristensens velvillie et nyt bidrag

fra Elsted sogn, Vester Lisbjerg h. Men det er atter her, hvad jeg meget beklager,

tilfældet, der har rådet, ønskeligere havde det været, om muligheden havde tilbudt

sig til planmæssig at gennemsøge de forskellige egne og således vinde fuldtud klare

oversigter over hovedgrupperne af jyske målarter. Nu, da jeg har frihed til at

gøre slige undersøgelser, er jeg ikke længer i stand til at tåle de med slige rejser

følgende strabadser. Sprogprøver, som ikke her er nævnte, anser jeg for at stå i

anden eller tredie klasse.

Det næste sporgsmål gælder meddelerens pålidelighed , om det hørte ord

ikke er rent individuelt, en personlig form, der ellers ikke er gængs. Om dette

forhold har jeg gjort ejendommelige iagttagelser. Jeg gik oprindelig ud fra, at

almuesmålene var som kultursproget fælleseje for en storre kreds af mennesker.

Det er dog næppe således tilfældet. Vi, som hører borgerstanden til, er groede op
i en familie, hvor det såkaldte dannede talesprog har været hjemmets mål, har

atter lært om ved stil og grammatik i skoledagene og måske endnu én gang
gennem læsning af litteraturen. Derfor er der forholdsvis både få og små forskelle

i udtale, ordvalg og lign.; er der sporsmål om et ord eller en form, er man
straks henvist til ordbog og grammatik, „deres ord er visdom", således siger man,
således skriver man. Med almuesmålet er sagen en anden. Det er intet kultur-

sprog, men kun hjemmets og samfærselens, og det angribes på alle kanter, især

i vore dage; indenfor samme snævre kreds findes særdeles store forskelle, mellem
de mere gammeldags familier og de mere fremskredne, mellem unge og gamle,

mænd og kvinder, born og forældre. En lille begivenhed kan oplyse dette. En
gårdmand i Darum, en stor sammenbygget landsby, kom en dag ind til mig og
brugte under vor samtale ordet „diesød" i betydningen vammel. Jeg greb ordet,

som var mig ukendt, og spurgte om betydningen. Nogle dage senere traf jeg

sammen med forskellige midaldrende mænd, til hvem jeg nævnede dette ord med
sporsmål, om de kendtes ved det. De forsikkrede enstemmig, at dette ord var

fuldstændig ukendt i byen og måtte hidrøre fra en hél anden egn. Atter besøgte
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den førstnævnte mand mig, han gennemgik en del af Molbechs Ordbog med mig,

jog førte påny ordet „diesød" på tale og nævnede, hvad der var sket. Han syntes

ilde berørt, som om jeg tvivlede på hans pålidelighed, men udtalte sig ikke videre

om sagen. Der gik vel omtrent en ugeslid, inden han kom igen, men da navngav

han mig en hél række af gamle mænd og kvinder i byen, som kendtes ved ordet

og brugte det. Dette eksempel er ingenlunde enestående, men er en mange gange

gentagen erfaring. Hverken ordforråd eller bojningsformer er i almuesmålene på
den måde fælleseje, som i rigsmålet, meget gor sig gældende i mindre kredse,

der skilles ved afstand i rum eller tid, ved siden af det meget, som er fælles.

Dette beder jeg bemærket af ordbogens brugere. Skulde en eller anden ikke ville

kendes ved et ord eller en form, kan den derfor ikke absolut anses for at være

fejlagtig opgivet, hvor så fejlen end måtte ligge, men den kan være fuldtud på-

lidelig, kun hidrørende fra en anden gruppe indenfor det samme område. Dette

skal dog nu ikke være enten retfærdiggørelse eller undskyldning overfor mulige

misforståelser, trykfejl, skrivefejl, som utvivlsomt er blevne slående tiltrods for al

anvendt umage; havde min bog ikke været et l'ejlighedsarbejde, kunde meget være

gjort bedre, adskillige skrøbeligheder undgåede, der nu ikke mere er til at råde

bod på.

Inden jeg imidlertid forlader dette, skal jeg med det samme gorc rede for

det anvendte lydsystem ; det er som alt nævnt Lyngbys og var utvivlsomt for sin

tid banebrydende. Han opstiller lydene efter Lepsius, Das allgemeine linguistische

Alphabet, Berlin 1855 på følgende måde:

h

k g n k ?— — W —
k g h — — — j — I

t d n — d s — r I

— t — fv— — — —
j) b m — — — tv — —

t y II

Jeg benytter Lyngbys ord (Bidrag t. Sønderj. Sprogl. s. 1).

1. Betegnelsen er streng fonetisk og holder sig lige til lyden. Den eneste

undtagelse er, at sk, st, sp, som i skriftsproget, betegner sg, sd, sh i forlyden og

indlyden; den strengt fonetiske betegnelse vilde have forledt til at tro, at udtalen

var en anden end skriftsprogets. Fremdeles sættes i indlyden mellem en kort

selvlyd og halvlyden [a] bogstaverne k, t, p, hvor udtalen, strengt taget, snarere

vel er hårdt g, hårdt d, b. . . . 2. Selvlydene betegnes altså lige efter lyden,

så at e, o aldrig udtales som æ og å, således som i skriftsprogets vel, kold, frem-

deles i, u, y aldrig udtales som e, o, ø således som i skriftsprogets finde, funden,

lyst (no.). Halvlyden, d. e. den aldeles korte selvlyd, som skriftsproget har i læse,

læser, greben i sidste stavelse, bliver betegnet med en apostrof, — hos nærværende
forfatter er af skonhedshensyn valgt a — , der altså læses ganske på samme måde,

som hint toneløse e i skriftsproget, næmlig som et aldeles kort e eller æ. Eksempel:
man' [mana] læses manne. Når der sættes en accent over e, o, o, næmlig e, o, ø,

belegnes derved en noget mere åben lyd af e, o, ø, hvorved de nærmer sig æ, å, 6.

At tegnet så sjælden, — for egen regning tilfojer nærværende forfatter: så usik-

kert, — kommer til anvendelse, er måske mere min skyld end sprogets, da mit

øre ikke har kunnet opfatte de fine lydforskelligheder. ... 3. Medlydene. Her
adskilles v og tv på samme måde som på engelsk; d er anvendt til at betegne

det (bløde eller) åndende d, som skriftsproget har i fader, moder, det tilsvarende



åndende g [hos mig : q\ har derimod ingen særskilt betegnelse , men kendes blot

ved sin stilling i efterlyden fra det hårde g i ordets begyndelse. Tegnet ri betegner

den lyd, som ng i skriftsproget har i længe, det blotte n i tanke. Ved tegnene n

I [jeg tilfdjer t\ betegnes en særegen udtale af w og Z \t\, hvorved tungen hæves

mod ganen, så at det lyder, som om en ^-lyd blandede sig med disse bogstaver.

Tegnene k, g betegner den bløde udtale af A; og ^ {kj, gj). Tegnet k er tysk ch.

Såvidt Lyngby. Længde betegnes ved streg under linien f. eks. q, m; kort
er ubetegnet; stødtone ved prik under linien: tal, talt; hovedtone ved prik

efter vokalen i den betonede stavelse, men som regel kun, når hovedtonen falder

andensteds end på første stavelse; samme tegn er også brugt ved det ord i sæt-

ningen, som der er eftertryk på, f. eks. fortæ'nke; vil dw ? je'g går ikke.

Af nye tegn er efter anvisningen i Lyngbys Msk. brugt b, som Jespersen

kalder: stemt åben (dobbelt) læbelyd, almindelig i Tyskland i ord som schwer,

quer (Dania 1. 42.6); samt c for Vendelbomålet til at betegne den ejendommelige

vendsysselske tj lyd; det samme gælder de nasalerede vokaler, der er betegnede

ved en krølle: q, ^ osv.

Professor O. Jespersen har vist mig den store velvillie at udarbejde neden-

stående sammenstilling mellem Lyngbys lydsystem og det af ham selv i Dania I. 33
foreslåede

:

Lyngby— Feilberg Dania—Jespersen

a a, d, a.

b b

b b

c /c, fs, /
d d
d d

e é, é

é e, æ kort

9 9, 3; 9 sættes ofte, hvor der egenlig

ingen vokal er: eijan — eti'n

f f

g g

9 90), HJ
1 «
h h

hw h
^'

h (i)

j j; i som sidste led i tvelyd

k k; g efter s og tit i indlyd

k X

I I, t, (1)

^
I

in m
n n, (n)

ri Vj

n n
o o

o o, å kort

P pj b efter s og tit i indlyd

r '

K, r, r; %, r, (? n, %)

s s
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i det hele kommet til at lide under, at lydforholdene for hele vort sprogs omfang

ikke var undersøgte og fremstillede af en fonetiker af profession.

Desværre har jeg adskillige synder at skrifte, iblandt dem også den, at jeg

ikke ved de første arks trykning var fuldtud klar over bogens plan. Uden adgang

til samtale med kyndige er det ikke let straks at finde den rette form for et

nyt arbejde, tilmed et arbejde, man ikke ligefrem kan anlægge efter et ældre for-

billede. Rietz's svenske ordbog tilfredsstillede mig ikke, og Aasens indeholder vel

fuldtud såmeget en nydannet skriftform som gengivelse af et almuesmål, mens det

blev min opgave at meddele folkets mål, netop som det blev talt, og så tro mod
det virkelige udtryk, som jeg evnede. Det gjaldt for mig om at få stoffet lagt til-

rette så bekvemt som muligt for brugen. Jeg tog altså som ledeord former af rigs-

målet, eller efterdannede sådanne uden dog strengt at følge dialektformerne; jeg

har således beholdt frø (rana) som ledeord, skont vestj. former tyder på et to-

stavelses stamord frøde el. noget lign. Jeg gik nemlig ud fra, at kultursproget

vilde være det bekendte æmne, og at man igennem det kunde ønske at opsøge

jyske dialektformer. Men for at brugere, der gik ud fra jyske former, kunde finde

disse, er der anført til hvert ord blandt ledeordene de vigtigste jyske former med
henvisning til, hvor de findes. Sprogstoffet krævede også sin begrænsning. Nu for

tiden er få eller intet af landskabsmålene ublandede. Former af kultursproget er

trængte ind overalt og har dels afløst ældre udtryk, dels går de jævnsides med
dem og henhører nu til bondens sædvanlige daglige sprog. Som regel har jeg

taget alle ældre ord og ordformer med, som jeg kunde få spor på, f. eks. boj-

ningsformer som hjow, hjomn (se hugge), der nu kun bruges af enkelte gamle.

Af ord, der stammer fra kultursproget, er en dél medtagne, sådanne som jeg

skonnede at være i almindelig brug, uden at jeg dog gik yderlig. Med fremmed-
ordene gælder det samme, en hél del vil findes her, andre er oversprungne, ,thi

hvorfor skal man bruge sådanne udenlandske ord som suksomsive, når man har
sligt godt dansk navn for sagen som: pø om pø?" Hvor jeg har kunnet tyde de
underlige omdannelser, der fmdes af fremmedord, har jeg ikke skjult min visdom,

se f. eks. buse, jipjap, ongesæg, men mange er gådefulde; adskillige hemmelig-
heder måtte vel kunne være løste, om man kunde på stedet have eftergået spørs-

målene, dette har jeg dog kun i få tilfælde kunnet. I de enkelte, især storre,

artikler har jeg søgt at nå tre ting. Først at give ordet med dets dialektformer

og bojningsformer så rig en belysning som mulig, idet jeg som regel er begyndt
med vestjyske former, har fortsat med vendelbomål og østjyske og sluttet med
sønderjyske. Ved anførelsen af de enkelte betydninger har jeg hyppig benyttet

Aasens opstilling, hvorved en sammenligning med norske almuesmål lettes. Der-

næst har jeg valgt de anførte eksempler på ordets brug således, at de indeholdt
det rigest mulige udtryk for folkets tankegang, oplyst ved ordsprog, ordspil, vittig-

heder, talemåder, og dér ikke været særdeles nojeregnonde med udtrykket, om
det passer i dannet selskab, almuen taler nu engang anderledes end vi andre og
har andre forestillinger end vi, om hvad der er høfligt og sommeligt; at sætte en
sæk ,på roven", el. „kom ind og lad din rciv dryppe til bænken" kan siges overalt

uden anstød, naturalia non sunt turpia ude på landet. Endelig har jeg troet, at

det havde interesse i nutiden og kunde måske få mere herefter, at det kultur-

historiske stof, der naturlig grupperer sig om ledeordet, samledes for Danmarks
vedkommende fra folkeskik, leg, sagn, æventyr og vise, og forbindelsen eftervistes

først mod nord, og dernæst med sydgermanske, latinske, slaviske folkeslag, England
ikke at forglemme, således at hver af de storre artikler ved at udarbejdes vilde

kunne danne grundlaget til en kulturhistorisk skildring.

I nogen tid stod jeg usikker og tvivlsom overfor sporsmålet om henvisninger
til ordenes etymologi. For at klare og ordne både former og betydninger blev det

mig mere og mere nødvendigt under arbejdet at opsøge etymologierne, og jeg har da
ved artiklens slutning henvist til nordiske, nedertyske og hojtyske former, og hvor
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stamordet fandtes i fransk og engelsk, ligeledes til disse sprog, ikke for filologer
eller fagmænd, men for andre lægfolk, f. eks. hojskolelærere og elever, der jævnlig
har nogen kundskab i et af disse sprog. Da enkelte har nogen forestilling om den
såkaldte lydforskydningslov, er der ved en del ord henvist til latinske eller græske
former, der viser de sa?dvanlige overgange; men alt dette er gjort så elementært
som vel muligt uden mindste krav på selvstændig hchamning, som jeg på ingen
måde vilde være istand til.

Den første titel: Bidrag til en ordbog, har jeg ønsket at beholde, ingen-
lunde af en eller anden mere eller mindre falsk beskedenhed, men i sandhedens
interesse som et udtryk for, at jeg ikke betragter det jyske sprogstof hermed blot

tilnan-melsesvis som udtømt, ikke på langt nær! Det lykkedes mig for en dél år
siden under et 14 dages ophold på Sams at få en temmelig betydelig ordsamling
med hjem, men jeg har ikke været på Læsø, ikke på Anholt, hvor sproget også
skal være jysk. Fra hele den del af Jylland, der begrænses af en linie mellem
Århus og Viborg i syd og Limfjorden mod nord, har jeg "kun få, spredte og som
regel lidet gode meddelelser. Men der er et andet forhold, der også her gør sig

gældende. Selv indtil den allersidste tid har jeg erfaret, at omtrent hver gang, jeg
i Darum levede noget sammen med bønderfolk, bragte jeg sprogstof med mig
hjem, talemåder, ja undertiden endog nye ord og vendinger, og det tiltrods for,

at målet dér ved mange venners kærlige og udholdende hjælp var særlig om-
hyggelig udforsket. Delte har vist mig tydelig nok, at selv omhyggelige og rige

optegnelser af indfødte fra andre dele af landet langt fra udtømmer stoffet; der vil

være nok tilbage for dem, som kommer efter mig.

Nogle enkelte bemærkninger må jeg endnu gore. Jeg har ikke sparet umage
eller ulejlighed for at skaffe rede oplysninger, hvor de kunde fås, og såvidt mine
egne kundskaber og erfaringer rakte, har jeg forholdsvis haft let "ved at nå et

resultat, dette gælder udtryk om bondens arbejde og hjem, samt plantenavne, der
kun sjælden er artsnavne, mest gruppenavne. Med fisk og fugle har jeg tit været
i forlegenhed, dér mangler jeg selvsyn og kundskab og har den meste tid på tro og
love måttet bruge navne uden at vide, om de længst var gåede af brug eller endnu
var „god latin \ Noget vil altid slippe én ud af hænderne. At der må findes
fejltagelser, anser jeg for givet, helt er de ikke lette at undgå, dog har jeg det
forud for Molbech, at jeg er opvokset blandt det folk, hvis sprog jeg forsøger at

optegne, og kender fra den tidlige barndom af folkets arbejde og liv. På korrek-
turen er der anvendt megen ulejlighed, jeg takker herved professor O. Jespersen og
Dr. Ghr. Blinkenberg for trofast hjælp og gode rettelser og bemærkninger. Jeg må
dog, — med stor ruelse — , bede om tilgivelse for indløbne trykfejl, de er blevne
flere, end jeg troede muligt. Henvisningerne til litteraturen er omtrent alle efter-

slåede og korrigerede, derimod har jeg ikke kunnet overkomme at efterslå de efter

hvert stamord optegnede sammensætninger. Der er grænser for, hvad én mands
arbejde kan nå, dette har jeg ikke kunnet overkomme, det har vel også mindre at

betyde, om enten en henvisning skulde være udfalden eller en form indført trykt

noget anderledes, end fra først af antaget for rigtigt. Alle rettelser og tillæg er
lagte tilside til bogens slutning, for at man ikke skal behøve at slå efter på flere

steder for at finde en oplysning. Skulde Gud tage mit liv, inden arbejdet er fuld-

ført, eller gore mig udygtig til at fortsætte, håber jeg, at alt skal ligge så ordentligt

og redt, at en anden kan gore det færdigt.

Det siger sig af sig selv, at et arbejde som dette ikke vil kunne komme i

stand uden ved manges trofaste hjælp, blandt hvilke jeg fornemmelig må nævne
lærere og højskoleelever. Især fremdrager jeg følgende:

højskolelærer P. Andresen, fra Ullerup, Sundeved.
— V. Bennike, Vallekilde.

sognepræst H. Berthelsen, Søvind s.

hojskolelærer Poul Bjerge, Askov.
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sognepræst G. N. Bugge, Torrild ved Odder.

folketingsmand J. Busk i As.

hojskolelærer Ghr. Bågø, Testrup.

bibliotheksassistent V. Dahlerup, St. Kgl. Bibliolhek, Kbhvn.

gmd. J. Andersen. Favrholt v. Ikast.

pastor Fr. L. Grundtvig, Glinton, Iowa.

partikulier A. P. Gaardboe, Hedensted v. Frederikshavn.

lærer K. Jensen, Strelluf.

landinspektør Jensen, Fredericia.

lærer J. Jessen, Asmildgårde v. Silkeborg.

afd. konsulent og dyrlæge P. Jessen fra Ullerup, Sundeved.

lærer J. A. Jorgensen, Tarm.

kommunelærer J. Kamp, Kristianshavn.

afd. overlærer Kinch, Ribe.

seminarielærer Martin Kristensen, Gjedved.

købmand Th. Kristensen, Hjorring.

lærer P. Kristiansen, Lindknud.

overlærer Lauridsen, Nordby, Fanø.

lærer J. Mølbach, Sejlstrup, Vensyssel.

distriktslæge S. Møller, N. Sundby.

pigen Ane Nielsen, Lisbjærg-Terp.

lærer J. Nielsen, Sjelle pr. Klank.

— Nissen, Ramten v. Grenå.

— Nybo, V. Jølby, Mors.

dr. phil. A. Olrik, København,

gårdmand P. Pedersen, Lindknud.
— J. P. Randlev, Tåning v. Skanderborg.

pigen Karen Marie Rasmussen, Linde ved Randers.

• professor G. Stephens, København.

afd. lærer H. G. Strandgaard, Selde, Salling.

lærer Sorensen, Allerup, Sneum sogn.

afd. branddirektor N. J. Termansen, Holsted.

folkesanger G. Sorensen Thomaskjær, Viiklund v. Silkeborg.

kand. mag. P. K. Thorsen, København.

sognepræst E. K. Thyssen, S. Omme.
— K. Tranberg, N. Farup.

pastor P. Vig, Luck i Amerika.

Fra disse har jeg modtaget snart egne, snart andres samlinger, storre eller mindre
meddelelser, opmuntring, hjælp på forskellig måde, for hvilket altsammen jeg beder

dem modtage min hjærteligste tak, jeg takker også de mange andre her unævnte,

som i årenes løb er komne til mig eller har givet mig oplysninger i breve. Iblandt

dem, som jeg skylder en særlig tak, er Universitets Jubilæets d. Samf.s Styrelse, der

udbetalte mig som forskud på mit arbejde, inden en eneste side mskr. var afleveret,

Kr. 500, hvorved jeg blev istand til at gore det første storre udlæg til ordbøger
og andre litterære hjælpemidler, som jeg savnede. Efter min afskedigelse fra

præsteembedet i Darum, hvor de sidste år hengik næsten håbløst under stadig syg-

dom, har jeg endnu en tak at bringe til regering og rigsdag, der ved en litterær

understøttelse på Kr. 1000 årlig for livstid har gjort mig det muligt her i Askov,
hvor jeg i årenes løb på så mange måder er bleven støttet både af forstander

L. Schrøder og lærerne, at fortsætte arbejdet i voksende omfang, sålænge Gud
under mig liv og kræfter. Det er i det hele taget med den inderligste og hjærte-

ligste tak, både til Gud og mennesker, at jeg sér tilbage på de henrundne år, når
jeg betænker, hvorledes de små, fattige optegnelser, hvormed jeg begyndte, er

blevne mange, og hvorledes dette arbejde, under en tit stærkt udadvendt praktisk
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embedssyssel, har i strenge tider været en åndelig tilflugt og hvile, ikke at tale

om, hvad anden glæde det på mange måder har forskaffet mig.

Sidst, men ikke mindst, beder jeg sætteren modtage en venlig tak. Et arbejde

som dette må og skal i længden blive brydsomt, og forfatteren skonner på enhver,

der vil flytte en sten eller to af hans vej. Dette har sætteren gjort ved sit om-
hyggelige og dygtige arbejde, der i hoj grad har lettet den besværlige korrektur.

Herefter forklaring

el. Sago-Håfder

Agersk.

alm.

And. Barsel

And. Bear.

And. Fiskeri

And. Frieri

And. Gilde

Andersen, Fr. P. V.

Andree, Parali.

Andresen, Volksetym.

Arner. Folkl.

Amazulu

Archivio

Arnås. I. II.

Arne, Slagelse

Arwids.

Asbj. I.

— II.

- III.

Aubrey, Remains.

Bardar s.

over anvendte forkortelser og litteraturhenvisninger:

A. A. Afzelius, Swenska Folkets Sago-Håfder I -V; I. II.

2den Udg. Stockh. 1844; Ill-V. 1841-43.

Agerskov sogn, Sønderjylland.

almindelig.

Beskryuels øuer et faalæ villelæ Basel, dæ ha wot i Svin-

ning faa manne Oer sien aa sjelle Kørmes Dau, dæ et

æ glemt ino te Daus. Beskrøuen aa Maaten Skalle aa
Skalle Karen. Horsens 1835, [typograf I.P.Iversen].

Faaklaaring aa Beskryuels øuer di tou faalæ willelæ Be-
grauelser, dæ ha wot i Svinning aa i Thaanum, be-

skrøuen aa Mas Lasses aa Kresten Skalle, Randers,
Elmenhoff, originaludg.

Laust Skalles heldige Fiskeri.

Laust Skalles Frieri som Enkemand.
Faaklaaring aa Beskryuels øuer et faalæ villelæ Gild, be-

skrøuen aa Skalle Laust, Øuefiskemeister aa Staatsmosse-
kanter, 6de Opl. Viborg 1878, indeholder Fiskeriet og
Frieriet, jfr. Jylland. I. 209.

A. Andersen, Fra Planternes Verden, kulturhistorisk-bota-

niske Skizzer. Kbhvn. 1885.

R. Andree, Ethnographische Parallelen u. Vergleiche. I.

Stuttgart 1878. II. Leipzig 1889.

K. G. Andresen, Ueber deutsche Volksetymologie. 3. Opl.

Heilbronn 1878.

The Journal ofAmerican Folklore, edit. by Fr. Boas,T. Fr. Crane,

I. Owen Dorsey, W. V^. Newell. I-V. Boston 1888-92.
The Religions System of the Amazulu. Izinyanga Zokubula

;

or. Divination as existing among the Amazulu, in their

own words, with a translation into English & notes by ,

the Rev. Canon Gallaway M. D. Natal & London 1870.
se Pitré.

J. Arnason, Islenzkar I*j6('is6gur ogÆfintyri I. II. Leipzig 1 862-64.

Arne, Nogle Fortælhnger, Sagn og Æventyr indsamlede i

Slagelse-Egnen. Slagelse 1862.

A. I. Arwidsson, Swenska Fornsånger, I. II. Stockholm
1834-37.

P. Ghr. Asbjørnsen og Jørgen Moe, Norske Folke-Eventyr,

4de Udg. Christiania 1867 (9de tusinde).

P. Chr. Asbjørnsen, Norske Folke-Eventyr, 2den Udg. Kbhvn,
1876.

P. Chr, Asbjørnsen, Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn,

3die Udg. Christiania 1870.

J. Aubrey, Remaines of Gentilisme and Judaisme 1686-87,

edit, by J, Britten. London 1881.

G. Vigfusson, Bån'iarsaga Snæfellsåss, Viglundarsaga , I*6rå-

arsaga, Draumavitranir, Volsajjåttr. Kbhvn. 1860.
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Bartsch, Sagen K. Bartsch, Sagen, Marchen u. Gebrauche aus Mecklenburg.

I. II. Wien 1879-80.

Begtrup, Agerdyrkn. i Danm. Gr, Begtrup, Beskrivelse over Agerdyrkningens Til-

stand i Danmark. V. VI. N.Jylland. Kbhvn. 1808-10.

Benfey, Orient Th. Benfey, Orient u. Occident insbesondere in ihren gegen-

seitigen Beziehungen. I-III, 1862-65. Gottingen.

Benfey, Pantsch. Th. Benfey, Pantschatantra I. II. 1859, Leipzig.

Berggreen, Dsk. Folkes. A. P. Berggreen, Danske Folkesange og Melodier, 3. udg
1869. Kbhvn.

med den bestemte artikel,

bestemt kendeord, artikel.

L. H. Bing, Physisk og oekonomisk Beskrivelse over Øen
Lesøe. Kbhvn. 1802.

biord, adverbium.

S. Birket Smith, Studier paa det gamle Skuespils Omraade,

Kbhvn. 1883.

A. Birlinger, Aus Schwaben. Sagen, Legenden, Aberglauben,

Sitten, Bechtsbrauche , Ortsneckereien , Lieder, Kinder-

reime. I. II. 1874. Wiesbaden.

— Volksthumliches A. Birlinger og M. A. Buck, Volksthiimliches aus Schwaben.

I. II. Freiburg 1861-62.

Bjerre herred,

se Poul Bjerge, Aarbog.

W. G. Black, Folk Medicine, A Ghapter in the History of

Gulture. London 1883.

St. St. Blicher, E Bindstouw, Fortællinger og Digte i jyd.ske

Mundarter, findes både i særtryk og i hans Saml. No-
vell. I. 315.

St. St. Blichers Samlede Noveller og Skizzer, ordnede efter

Tidsfølgen af P.Hansen. I-IV. Kbhvn. 1862.

N.Blicher, Topographie over Vium Præstekald. Viborg 1795.

F. Bobertag, Narrenbuch, bind XI. af Deutsche National

Litteratur herausgegeben von J. Kiirschner, [1884] Berlin

Stuttgart.

Bondesen, Ævent. Dyreverd. I. Bondesen, Æventyrets Dyreverden. Kbhvn. 1887.

Bondeson, Sv. Folks. A. Bondeson, Svenska Folksagor. Stockholm [1882].

Bradr. Braderup, Brarup s. ved Tønder, Sønderjylland.

Brand, Pop. Antiqu. l-III. J. Brand, Popular Antiquities of Great Britain comprising

notices of the moveable & immoveable feasts, customs

& amusements past & present, edited witli very large

corrections & additions by W. Garew Hazlitt. I-III. Lon-

don 1870.

F. P. y Briz, Endevinallas populares Gatalanas. Barcelona

1882.

L. Brueyre, Gontes Populaires de la Grande Bretagne,

Paris 1875.

Versuch eines bremisch-niedersåchsisches Worterbuchs . . .

herausgegeben von der bremischen deutschen Gesellschaft.

I-VI. Bremen 1767-69.
en håndskreven samling af dialektord fra Søvind s., Vor h.,

efterladt af en tidligere sognepræst H. Brøchner (1810-
39) i arkivet der; den findes sagtens nu i provinsarkivet

i Viborg. Jeg skylder Pastor Berthelsens velvillie en afskrift.

Busch, Volksgl. M. Busch, Deulscher Volksglaube. Leipzig 1877.

hest.

best. keo.

Bing, Læsø

bio.

Birket Smith, Studier

Birlinger, Sagen

Bj. h.

Bjerge

Black, Folk Medicine

Blich. Bindst.

Blich. Saml. xNov. I-IV.

Blich. Vium
Bobertag, Narrenbuch

Briz, Endevinallas

Brueyre, Gontes

Br. Wb.

Brøchners Saml.
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Busdi, Volkshumor

Backsir. I-Il.

III.

Børgl.

mpbell, Tales

Carlsen, Ronnebæk

Gavall. Stephens

M. Busch, Deutscher Volkshumor. Leipzig 1877.
P. O. Backstrom, Svenska FolkbOcker. I. II. Stockholm

1845-48.

P. O. Backstrom, Ofversigt af Svenska Folklitteraturen.

Børglum herred.

J. F. Campbell, Popular Tales of the West Highlands.
2den udg. I-IV. London 1890-93.

Fr. Carlsen, Noget om og fra Ronnebæk sogn med Ronne-
bæksholm. Kbhvn. 18G1.

G. O. Hyltén-Cavallius ocli G. Stephens, Svenska Folksagor
ocli Åfventyr. I. Stockholm 1 844.

vall. Warend, I. II. G. O. Hyltén-Cavallius, Warend och Wirdarne. I. II. Stock-
holm 1864-68.

Cent Nouv. I. II. Les Cent Nouvelles Nouvelles par M. Th. Wright. I-II

Paris 1858.

Ghambers R. Chambers, Popular Rhymes of Scotland. new edit. uden
årstal. London & Edinburgh.

Glouston, Fictions. I. II. W. A. Clouston, Popular Tales & Fictions, their Migrations
and Transformations. I. II. Edinburgh & London 1887.

Gorazzini F. Gorazzini, I Gomponimenti minori della Letteratura Po-
polare Italiana. Benevento 1877.

Gråne, Ital. Tales T. Fr. Gråne, Italian Popular Tales. London 1885.
Gråne, Jacques de Vitry T. Fr. Gråne, The Exempla or the illustrative Stories from

the Sermones Vulgares of Jacques de Vitry. London 1890.
J. Gurtin, Myth & Folklore of Ireland. Boston 1890.
Darum sogn, Ribe herred.

J. G. Dalyell, The darker Superstitions of Scotland. Glas-

gow 1835.

J. Fr. Danneil, Worterbuch der altmårkisch - plattdeutschen

Mundart. Salzwedel 1869.

se Gr. DgF.

Djursland,

se Liebrecht.

Daae, Bygdesagn I. II. L. Daae, Norske Bygdesagn. I. Kria 1881. II. Kria 1872.
— Nordmænds Udvandringer L. Daae, Nordmænds Udvandringer til Holland

og England i nyere Tid. Kria 1880.
P. A. Munch, Den ældre Edda. Kria 1847.
i F. Pfeiffers Altnordisches Lesebuch, Leipzig 1860, se

Simrock.

E. T. Kristensen, Efterslæt til Skattegraveren. Kolding 1890.
I. Ehlers, Schleswig-Holsteensch Råthselbok. Kiel 1865.
G. Vigfusson, Eyrbyggja Saga. Leipzig 1864.

V. Fausbøll, Beretning om de vidtberomte Molboers vise

Gjerninger og tapre Bedrifter. 3die udg. Kbhvn. 1887.
A. Faye, Norske Folkesagn, 2de opl. Kria 1844.
H. F. Feilberg, Dansk Bondehv, saaledes som det i Mands

Minde førtes navnhg i Vestjylland. Kbhvn. 1889.

H. F. Feilberg, Fra Heden, Uddrag af en Afhandling i

Slesv. Provincialefterretninger, Ny Række IV. 1863.

FL V. Fiedler og A. Feddersen, Tidsskrift for Fiskeri. I- VII.

Kbhvn. 1866-73.
Fenger, Nygræsk Folk I. Ferdinand Fenger, Om det nygræske Folk og Sprog.

Kbhvn. 1832.
Ferie se Jæger, Ferie.

b

Gurtin, Myths.

D.

Dalyell

Danneil Wb.

DgF.

Djursl.

Dunlop-Liebr.

Edda, ældre

— yngre

Efterslæt

Ehlers, Råthselb.

Eyrbyggja Saga

Fausbøll, Molb.

Faye.

Fb. Bondeliv

Fb. Fr. H.

F. & F.
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Folkeven VIII. XI.

Folklore I flg.

Folkl. Journ. I-VIL

Folkl. Record I-V.

Folkl. Wallon I. flg

fho. forholdsord, præposition.

Finn Magnusen, Lex. Myth. 3die bind af den store kbhavnske udgave af Ældre

Edda: Priscæ veterum Borealium niythologiæ lexicon.

Havniæ 1828. 4.

— — To Undersøgelser Finn Magnusen, Den første November og den

første August. To historiske kalendariske Undersøgelser.

Kbhvn. 1829.

Fischer, Slesv. Folkesagn Fr. Fischer, Slesvigske Folkesagn, 2den udg. Kbhvn. 1861.

fk. fælleskon, communi generis.

flt. flertal, pluralis.

Foersom P. Foersom, om Samlingen af danske Landskabsord og om
Sæder, Skikke, Levemaade, Egenheder og Overtro hos

den jydske Almue i Ribe-Egnen, udg. af G. Molbech.

Kbhvn. 1820.

E. Sundt, Folkevennen, et Tidsskrift. Kria 1859-62.

Folklore, a quarterly Review of Myth, Tradition, Institution

& Gustom. I. London 1890.

The Folklore Journal I-VII. London 1883-89.

The Folklore Record I-V. London 1878-82.

E. Monseur, Bulletin de Folklore, Oi'gane de la Société du

Folklore Wallon I. Bruxelle-Paris 1891.

Fornaldar Sogur Norårlanda se Rafn.

Fornmanna Sogur se Rafn.

fr. fransk.

Frazer, Golden Bough I. II. J. G. Frazer, The golden Bough, a Study in com-
parative Rehgion I. II. London 1890.

I. A. Friis, Lappisk Mythologi. Kria 1871.
— Lappiske Eventyr og Folkesagn. Kria 1871.

frisisk.

H. Frischbier, Hexenspruch und Zauberbann, ein Beitrag

zur Geschichte des Aberglaubens. Berlin 1870.

H. Frischbier, Preussische Volksreime und Volksspiele.

Berlin 1867.

J. Fritzner, Ordbog over det gamle norske Sprog L flg.

Kria 1886 flg.

J. Fritzner, Lappernes Hedenskab og Trolddomskunst, sam-

menholdt med andre Folks især Nordmændenes Tro og

Overtro, i Norsk Historisk Tidsskrift,

fortid, præteritum.

I. Furø, Fra Ishavets Kyster, Fortællinger fra Nordland og

Finmarken. Kria 1886.

H. Gaidoz, La Rage & St. Hubert. Paris 1887.

Gejer & Afzel. Folkvisor I. II. E. G. Gejer och A. A. Afzehus, Svenska Folkvisor,

I. II. Stockholm 1880.

O. Gelert og E. Dam, Folkenavne paa Lægemidler, Særtryk
af ,Blad for pharmaceutisk Medhjælperforening". Kbhvn.
1891.

H. Gering, Islendzk Æventyri, Islandische Legenden, Novellen

u. Marchen. I. II. Halle 1882-83.
se Liebrecht ' Gervasius.

Gesta Romanorum von Hermann Oesterley. Berlin 1872.
gammelfransk,

gammelfrislsk.

gammelhqjtysk.

Friis, Lapp. Myth.

— Lapp. Ævent.

fris.

Frischb. Hexenspruch

Volksreime

Fritzn.2-

Fritzn. Lapperne

ft.

Furø

Gaidoz, La Rage

G. & D.

Gering I. II.

Gervasius

Gest. Roman
gfr.

gfris

ght.
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Gillhoff, Mekl. Rathsel

Gisl.

gi.

glds.

gldsk.

Gonzenb. 1. II.

2 gi-.

3 gr.

gr.

Grb.

k
Gr. DkF.

(iregor Folk].

Grettes S.

Gr. GI. cl. M. I-m.

Gr. Registr.

Gr. Æventyr. I.

— II.

- III.

Gr. Løsningssten

Gr. Tjust.

Gr. Irische Elfenm.

Gr. K. M.

Gr. Myth.i-

- Myth.2-

Gr. R. A.

Gr. Sagen I. II.

Gr. _^Wb.

Gylfaginning

h.

Hag.

Hagemann

Sicilianische Marchen. I. II. Leipzig 1870.

J. Gillhoff, Das mecklenburgische Volksråtsel. Parchim 1892.
Gislum herred.

gammel.

gammeldags.

gammeldansk.

L. Gonzenbach,

comparativ.

superlativ.

græsk.

O. L. Gronborg, Optegnelser på Vendelbomål, udgivne af

0. Nielsen; tillige er benyttet en samling håndskrevne
optegnelser med ordlister over Vendelbomål, efterladte af

lærer Gronborg, og som dr. O. Nielsen med sædvanlig
velvillie har overladt mig.

Sv. Grundtvig, Danmark gamle Folkeviser I-V. Kbhvn.
1853-78, sidste halvbind ved A. Olrik 1890.

se W. Gregor.

Grettes Saga ved G. Magnusson og G. Thordarson. Kbhvn
1859.

S. Grundtvig, Gamle danske Minder i Folkemunde, Folke-

æventyr. Folkeviser og Folkedigtning og andre Rester af

Fortidens Digtning og Tro. I-III. Kbhvn. 1854-61.
Registranterne til S. Grundtvigs samling af håndskrevne danske

folkeæventyr, findes blandt hans efterladte papirer på
St. Kgl. Ribhothek.

S. Grundtvig, Danske Folkeæventyr efter utrykte Kilder

Kbhvn. 1876.
— — ny Samling. Kbhvn. 1878.
— — Danske Folkeæventyr. Kbhvn. 1884.
F. L. Grundtvig, Løsningsstenen , en sagnhistorisk Studie.

Kbhvn. 1878.

F. L. Grundtvig, Svenske Minder fra Tjust, Anders Eklunds
Fortællinger. Kbhvn. 1882.

Irische Elfenmårchen , fibersetzt von den Rriidern Grimm.
Leipzig 1826.

Kinder u. Hausmårchen, gesammelt durch die Rriider Grimm
1. II. 5 udg. Gottingen 1843. Tilmed er benyttet den
engelske oversættelse ved Margaret Hunt. I. II. London
1884, den indeholder anmærkningerne til æventyrerne
med enkelte tilfojelser.

J. Grimm, Deutsche Mythologie. Gottingen 1835.
— — 2 udg. Gottingen 1844.
— Deutsche Rechtsalterthiimer, 2 udg. Gottingen

1854.

Deutsche Sagen, herausgegeben von den Rriidern Grimm.
I. II. 2 udg. Rerlin 1865-66.

Deutsches Worterbuch v. Jakob Grimm u. Wilh. Grimm.
I. flg. 1854 flg.

se Edda yngre,

herred.

E. Hagerup. Det danske Sprog i Angel, 2 udg. ved Lyngby.
Kbhvn. 1867.

A. Hagemann, Rlandt lapper og bumænd, billeder og sagn

fra en nordlandsk dalbygd. Kria 1889.

b*
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Hagen, Gesammtabent. I-III. Fr. H. v. d. Hagen, Gesammtabenteuer, hundert alt-

deutsche Erzåhlungen, Ritter- u. Pfaffen-Mahren , Stadt-

u. Dorfgeschichten, Schwånke, Wundersagen u. Legenden.

Stuttgart u. Tiibingen 1850.

Hahn, Gr. March. I. II. J. G. v. Hahn, Griechische u. albanesische Marclien. I. II.

Leipzig 1864.

hak, hankon, masculinum.

Halliwell, Nursery Rhymes J. O. Halliwell, The Nursery Rhymes of England. Lon-

don 1843.

Halliwell, Popular Rhymes J. O. Halliwell, Popular Rhymes & Nursery Tales.

London 1849.

Hammersh. Anth. I. II. V. U. Hammershaimb, Færøsk Anthologi. I. IL Kbhvn. 1891.

Handelmann, Kindersp. H. Handelmann , Volks- und Kinderspiele aus Schleswig-

Holstein, 2 udg. Kiel 1874.
— Volkshumor. H. Handelmann^ Topographischer Volkshunior. Kiel 1866.

Hansen, Sagen C. P. Hansen, Sagen u. Erzåhlungen der Sylter Friesen.

Garding 1875.

— , Tjalen Uald' Soldring Tialen fan G. P. Hansen iip Sold'. Møgel-

tønder 1858.

Hardwick, Traditions. Gh. Hardwick, Traditions, Superstitions & Folklore, (chiefly

Lancashire & the North of England). Manchester-London
1872.

Harl. & Wilkins. Lancash. Folkl. J. Harland, T. T. Wilkinson, Lancashire Folk-

lore. London 1867.

Hårs. Harsyssel.

Hartl. Fairy T. E. S. Hartland, English Fairy & other Folk Tales. London
(1890).

— Science E. S. Hartland, The Science of Fairy Tales & Inquiry into

Fairy Mythology. London 1891.

Haukenæs I-VII. Th. S. Haukenæs, Natur, Folkeliv og Folketro i Hardanger.

I. Eidfjord 1884. II. Graven 1885. III. Ulvik 1885.

IV. Voss 1887. V. Vikør 1888. VI. Kvindherred 1888.

VII. Ullensvang.

Hazel. Samf. t. Nord. Mus. Framj. A. Hazelius, Samfundet for Nordiska Museets
Framjande. 1890.

Hazlitt, Brand se Brand. Pop. Antiqu.

Henderson, Folklore W. Henderson, Notes on the Folklore of the Northern
Gounties of England & the Borders, 2. udg. London 1879.

Hervarar S. Hervarar Saga ok Heidreks konungs, besørget af N. M. Pe-

tersen, Kbhvn. 1847; findes også i Fornaldar Sogur. I.

411, overs. Rafn Nord. Fortids Sagaer L 377.
Hildebr. Bemårkelsesdagar H. Hildebrand Hildebrandsson, Samling af Bemarkelses-

dagar, Tecken, Marken, Ordspråk och Skrock rorande
Våderleken. Antiqvarisk Tidskrift. VII, nr. 2.

Himmerl. Himmerland, egnen mellem Limfjorden, Mariagerfjord og
Kattegat,

Hindst, Hindsted herred,

Hjelmsl, Hjelmslev herred.

Hmr. Hammerum herred.

Hofberg Hofberg, Svenska Folksagner, Stockholm 1882.
Holmsl. Holmsland,

Horn, Hornum herred.

H, Petersen, Nordb, Gudetro H. Petersen, Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gude-
tro i Hedenold. Kbhvn. 1876.
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htsk.

Hyde

intr.

isl.

Isl. Fornkv.

itk.

Jahn, Hexenwesen
Jahn, Opfergebr.

Jahn, Marchen I.

Jahn, Volksagen

Jansen, Folkeævcnt.

J. K.

J. K. Ævent. I. II.

J. M.

Jonsson, More

Jonsson, Ordb.

Joos, Raadsels

J. Saml.

J. Saml.2

J. T.

Junge

Jyden I. II.

Jylland I.

Jæger, Ferie

Kalevala I. II.

Kaikar

keo.

Kinderleben

Kjær, Stavnsb.

kl.

Kloster

Klugp

hojtysk.

D. Hyde, Beside the Fire, a Collection of Irish Gaelic Folk

Stories. London 1890.

intransitiv.

islandsk, oldnordisk.

Sv. Grundtvig og Jon Sigurftsson, Islenzk Fornkvæc^i. Kbhrn.

1854-85.

intetkon, neutrum.

U.Jahn, Hexenwesen u. Zauherei in Pommern. Stettin 1886.

U. Jahn, Die deutschen Opfergebrauchc bci Ackerbau u.

Viehzucht, ein Beitrag zur deutschen Mythologie u, Alter-

thumskunde. Breslau 1884.

U. Jahn, Volksmarchen aus Pommern u. Riigen. I. Norden

u. Leipzig 1891.

U. Jahn, Volkssagen aus Pommern u. Riigen. 2 Opl. Berlin

1889.

Kr. Janson, Folke-Eventyr, uppskrivne i Sandeherad. Kria 1818.

jævnfør.

J. Kamp, Danske Folkeminder, Æventyr, Folkesagn, Gaader,

Rim og Folketro. Odense 1877.

J. Kamp, Danske Folkeæventyr. Kbhvn. 1879.
— - 2den Saml. Kbhvn. 1891.

J. Madsen, Folkeminder fra Hanved Sogn ved Flensborg.

Kbhvn. 1870.

M. Jonsson, Folketro, Seder ock Bruk i More under 19de

Århundradet, Sv. Landmålstidskr. II. 5.

E. Jonsson, Oldnordisk Ordbog. Kbhvn. 1863.

A. Joos, Raadsels van het Vlaamsche Volk. Gent 1888.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi I-X. Ålborg

1866-85.

samme. 2den Række. I fig. Ålborg 1886 flg.

H. Jenssen-Tusch, Nordiske Plantenavne, Kbhvn. 1867, med
Tillæg 1870.

[Junge] Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke,

Meeninger og Sprog. Kbhvn. 1798.

G. Sorensen Thomaskjær, Jyden, et 14 daws Blaj mæ dawle

Histaarie, Visse, å anne Smaating. I, II. Horsens 1884-85.

Fr. V. Jessen, Jylland, Månedsskrift for Litteratur, Kunst og

Samfundssporgsmaal. I. Aarhus 1891-92.

P. Jæger, I Ferien, Jydsk Folkeliv i jydsk Mundart. Aarhus

1888.

Kalevala, ofversatt af K. Gollan, Helsingfors. I. 2den udg.

1891. II. 1868.

O. Kaikar, Ordbog til det ældre danske Sprog. I. flg. Kbhvn.

1881 flg.

kendeord, artikel.

(Thole u. Strackerjan) Aus dem Kinderleben, Spiele, Reime,

Rathsel. Odenburg 1851.

S. Kjær, Fra Stavnsbaandcts Dage, Optegnelser efter Ting-

bøger. Kbhvn. 1888.

klit.

se Scheible.

F. Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache.

Strassburg 1883.
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Knoop, Sagen

Kn. Skytte, For og

Kn

Kok, Folkesprog

Kok, Ordsprog

Korrespondenzbl

.

Kr. Anholt

Kr. Gadespr.

Kr. Holmsl.

Kr. Molbohist.

E.

V.

E.

E.

O. Knoop, Volkssagen, Erzåhlungen, Aberglauben, Gebrauche

u. Marchen aus dem ostlichen Hinterpommern. Posen 1886.

Nu.2- Knud Skytte, For og Nu, Virkelighedsbilleder fra Landet,

2det Opl. Kbhvn. 1890.

Skytte, Jysk Bondeliv Knud Skytte, Jysk Bondeliv, 2den Saml., 2det Opl.

Kbhvn. 1890

J. Kok, Det danske Folkesprog i Sønderjylland. I. Kbhvn.

1863.

J. Kok, Danske Ordsprog og Talemaadcr fra Sønderlylland.

Kbhvn. 1870.

Korrespondenzblatt des Vereins fiir niederdeutsche Sprach-

forschung. Bremen, Hamburg 1876 fig.

Kr. I-XI. E. T. Kristensen, Jydske Folkeminder I-XI. 1871-91.

Kr. Almuel. I-V. E. T. Kristensen, Det jyske almueliv. I. Om fortidens land-

brug. II. Fra hoveriets tid. III. Husene og livet deri.

IV. De selskabelige sammenkomster og festerne. V. Livet

uden dore; uden fællestitel og årstal.

T. Kristensen, Øen Anholt i sagn og sæd efter gamle

folks mundtlige meddelelser. Kbhvn. 1891.

Kristiansen, Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og

saakaldt daglig Tale. Kbhvn. 1866.

T. Kristensen, Øen Holmsland og dens Klit, beskrevet

særlig med kulturhistorisk Hensyn. Viborg 1891.

T. Kristensen, Molbo- og Aggerbohistorier, samt andre

dermed beslægtede fortællinger. Viborg 18912.

Kr. Ordspr. E. T. Kristensen, Danske ordsprog og mundheld, skjæmtesprog,

stedlige talemåder, ordspil og samtaleord. Kbhvn. 1890.

Kr. Overhøringer E. T. Kristensen, Kuriøse Overhøringer i Skole og Kirke. I.

Aarhus 1892.

Kr. Sagn I fIg. E.T. Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde,

udelukkende efter utrykte Kilder. I. II. Aarhus 1892 fIg.

E. T. Kristensen, Danske folkeæventyr, optegnede af Folke-

mindesamfundets medlemmer. Viborg 1888.

Fr. S. Krauss, Das Bauopfer bei den Siidslaven. Wien 1887.

Fr. S. Krauss, Siidslavische Hexensagen, Separatabdruck aus

den XIV Bande der „Mitlheilungen der Anthropolog.

Gesellschaft in Wien" 1884.

Fr. S. Krauss, Sagen u. Marchen der Siidslaven. I. II.

Leipzig (1883-84).

Fr. S. Krauss, Sitte u. Brauch der Siidslaven. Wien 1885.

Fr. S. Krauss, Sreca. Gliick u. Schicksal im Volksglauben

der Siidslaven, Separatabdr. aus d. „Mitth. der Anthr.

Gesellschaft in Wien". Band XVI. 1886.

Fr. S. Krauss, Volksglaube u. religioser Brauch der Siid-

slaven. Miinster 1890.

A. Kuhn, Die Herabkunft des Feuers u. des Gottertranks.

Berlin 1859.

Kuhn, Mårkische Sagen u. Marchen. Berlin 1843.

Kuhn u. W. Schwartz, Norddeutsche Sagen, Marchen u.

Gebrauche. Leipzig 1848.

Kuhn, Sagen, Gebrauche u. Marchen aus Westphalen.

I. II. Leipzig 1859.
Kvolsgaard, Fiskerliv C. M. G. Kvolsgaard, Fiskeriiv i Vesterhanherred , skildret

i Egnens Mundart. Kbhvn. 1886.

Kr. Ævent.

Krauss, Bauopfer

Krauss, Hexensagen

Krauss, Marchen I. II.

Krauss, Sitte

Krauss, Sreca

Krauss, Volksglaube

Kuhn, Herabkunft

Kuhn
Kuhn

Kuhn W. S. I. II.

A.

A.

A.
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Lex. Mytli.

Lindkn.

Liebrecht, Dunlop

Liebrecht, Gervasius

Kvolsgaard, Landboliv G. M. G. Kvolsgaard, Spredte Træk af Landbolivet (Han-

herred). Kbhvn. 1891.

Lammcrt, Volksmedicin G. Lammert, Volksmedizin u. modizinischer Aberglaube in

Bayern. Wiirzburg 1869.

Landt, Forsøg til en Beskrivelse af Færøerne. Kbhvn. 1800.

Lang, Guslom & Myth A. Lang, Gustom and Myth, 2 udg. London 1885.

Lang, Mythologie A. Lang, La Mythologie, traduit de l'Anglais par Leon Par-

mentier. Paris 1886.

Lang, Myth, Ritual & Religion. I. II. A. Lang, Myth, Ritual & Religion. I. II. Lon-

don 1887.

lat. latin.

Lb. Lonborg sogn, N. Horne h.

Leopreehting, Aus d. Lechrain K. v. Leoprechting , Aus dem Lechrain, zur deut-

schen Sitten u. Sagcnkunde. Miinchen 1855.

se Finn Magnusen.

Lindknud sogn. Malt h.

J. Dunlop's Geschichte der Prosadichtungen od. Geschichte

der Romane, Novellen, Marchen u. s. w., aus d. Englisch.

iibertragen von F. Liebrecht. Berlin 1851.

F. Liebrecht, Des Gervasius von Tilbury Otia Imperialia.

Hannover 1856.

Liebrecht, Pentamerone Der Pcntamerone od. Das Marchen alier Marchen von

Giambattista Basile, aus d. Neapolitan. iibertragen von

F. Liebrecht. Breslau 1846.

Liebrecht, Volkskunde F. Liebrecht, Zur Volkskunde, alte u. neue Aufsåtze. Heil-

bron 1879.

M. Lorenzen, Mandevilles Rejse i gammeldansk Oversættelse.

Kbhvn. 1882.

Hdskr., Ny Kgl. Saml. 812^8 4, norrejysk fase. 1-10, 812'^h,

sønderjysk fase. 1-6.

A. Liitolf, Sagen, Bråuche, Legenden aus den fiinf Orten,

Lucern, Uri, Schwiz, Unterwalden u. Zug. Lucern 1862.

K. Lyncker, Deutsche Sagen u. Sitten in hessischen Gauen.

Gassel 1854.

Læborg sogn. Malt herred.

Lonborg s., N. Horn h.

en fortegnelse over folkelige navne til lægemidler, som er

mig meddelt af distriktslæge S. Møller, N. Sundby.

The Mabinogion from tlie Welsh of the LLyfr o Hergest

translated with notes by Lady Charlotte Guest, London

1877, udgaven i ét bind uden den wallisike original.

W. Henry Jones & Lewis L. Kropf, The Folktales of the

Magyars. London 1889.

Mannhardt, Germ. Myth. W. Mannhardt, Germanische Mythcn. Berlin 1858.

Mannhardt, Gotter W. Mannhardt, Die Gotter der deutschen u. nordischen

Volker. Berlin 1860.

Mannhardt, Mythol. Forschungen Mythologische Forschungen aus den Nachlasse

von W. Mannhardt, herausgegeben von Herm. Patzig.

Strassburg u. London 1884.

Mannhardt, Wald u. Feldkulte I. II. el. Baumkultus. W. Mannhardt, Wald u. Feld-

kulte: I. Der Baumkultus d. Germanen u. ihrer Nachbar-

stamme. II. Antike Wald- u. Feldkulte. Berlin 1875-77.

Marbach, Volksb. I-XXXIV. Volksbiicher, herausgegeben v. G. O. Marbach. I-XXXIV.

Leipzig 1838 flg.

Lorenzen, Mandeville

Lyngby, Samlinger

Liitolf, Sagen

Lyncker, Sagen

Læb.

Lonb.

(M.)

Mabinogion

Magyar T.
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Masuren

Maurer, Isl. Sagen

Mb.

Mb. Ævent. 1. II.

Mdl. h.

Meier, Kinderreime

Meier, Ostfriesl.

Meier, Sagen

Maspero, Contes Égypt. G. Maspero, Les Gontes Populaires de l'Égypte Ancienne.

Paris 1882.

se Toppen.

K. Maurer, Islandischc Sagen der Gegenwart. Leipzig 1860.

G. Molbech, Dansk Dialect-Lexikon. Kbhvn. 1841.

C. Molbech, Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. I. IL

2den udg. Kbhvn. 1854.

Middelsom herred.

E. Meier, Deutsche Kinderreime u. Kinderspiele aus Schwaben.

Tiibingen 1851.

H, Meier, Ostfriesland in Bildern u. Skizzen. Leer 1868.

E. Meier, Deutsche Sagen, Sltten u. GcbrJiuche aus Schwaben.

Stuttgart 1852.

Mejb. Bygningsskikke i Slesv. R. Mejborg, Om Bygningsskikke i Slesvig, et illu-

streret Foredrag 1891.

Mejb. GI. d. Hjem R. Mejborg, Gamle danske Hjem i det 16de, 17de og 18de

Aarhundrede. Kbhvn. 1888.

Mejb. Slesv. Bøndergårde R. Mejborg, Nordiske Bøndergaarde i det XVIde, XVIIde

og XVIIIde Aarhundrede. I. Slesvig. Kbhvn. 1892.

Hdskr.; Ny Kgl. Saml. 811* 4. [L. Melsen] Saml. af Provind-

sial Ord og Talemaader, almindeligt brugelige i Vend-

syssel, tilligemed nogle Exempler paa Vendelboernes

Mundart el. Udtale, opsat af en indfødt Vendelboe 1811.

H. Gaidoz, Mélusine, Recueil de Mythologie, Littcrature Po-

pulaire. Traditions et Usages. I. Paris 1878, II- VI. 1884-93.

K. Miillenhoff, Sagen, Marchen u. Lieder. Kiel 1845.

med hensyn til.

Mi. Worterbuch der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Mund-

art. Leipzig 1876.

middelalderlig latin.

middelnedertysk.

Melsens Saml.

Mélus. I-VI.

Mhoff, Sagen

m. h. t.

Mi Wb.

mit.

mnt.

Montanus, Volksfeste I. II

Morris, Yorksh. Folkt.

msk.

M. Skr.

M. Slesv.

Munch, Edda
Muller, Julebog

Muller, Saxo

Møller, Bornholm

Møller, Fr. S.

N. eller n.

Ndl. Volksk. I. %.

Newell, Games

nf.

Montanus, I. Die dcutschon Volksfeste, Jahres- u. Fa-

milienfeste. Iserlohn u. Elbcrfcld 1854. II. Die deutschen

Volksbrauche, Volksglaube u. Mythologische Naturgesch.,

ein Beitrag zur vaterlandischen Sitlengeschichte. Iserlohn

1858.

M. G. F. Morris, Yorkshire Folktalk. London 1892.

menneske.

E. T. Kristensen, Mikkel Skrædders Historier. Viborg 1890.

Mellemslesvig.

se Edda ældre.

S. Muller, En Julebog. Kbhvn. 1884.

P. E. Maller, Saxonis Grammatici Historia Danica. I. II.

Kbhvn. 1839.

J. P. Møller, Folkesagn og andre mundtlige Minder fra

Bornholm. Kbhvn. 1867.

P. L. Møller, Franske Folkesagn. Kbhvn. 1871.

nord.

Volkskunde, Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore onder

redactie van Pol de Mont & Aug. Gittée, I. flg. Gent
1888 flg.

W. W. Newell, Games & Songs of American Ghildren.

New York 1884.

navneform, infinitiv.
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nfris.

Nicholson, Yorksh.

Nieolaiss. Nordland I-IV.

^fi

nordfrisisk.

J. Nicholson, Folklore of East Yorksliire. London 1890.

O. Nicolaissen, Sagn og eventyr fra Nordland. I. Kria

1879. II. 2den Saml. Kria 1887. III. Fra Nordlands for-

tid. Kria 1889. IV. Fra Nordlands fortid, 2dcn Saml.

Kria 1891.

ielsen, Navnebog O. Nielsen, Olddanske Personnavne. Kbhvn. 1883.

Nielsen, Sysselinddelingen O. Nielsen, Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i

Danmark. 1867.

se Petersen.

navneord, substantiv.

J. Nordlander, Svenska Barnvisor och Barnrim. Stockholm
1885. Sv. Landsmålstidsk. V. 5.

R. Bergstrom och J. Nordlandcr, Sagor, Sngner och Visor.

Stockholm 1885. Sv. Landsmålstidsk. V. 2.

J. Nordlander, Småplock, Historier og Miissningar, Grotrim

ockHvarjehanda. Stockholm 1889. Sv. Landmålstidskr.VII. 8.

Nordslesvig.

G. F. Northall, English Folk-Rhymes. London 1892.

R. Nyerup, Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge

igennem Aarhundreder. Kbhvn. 1816.

nyislandsk.

Kr. Nyrop, Kludetræet, i særtryk af „Kort Udsigt over det

phil.-historiske Samfunds Virksomhed" 1884-85; jfr. Da-

nia I. 1.

Kr. Nyrop, Navnets Magt, en folkepsykologisk Studie, i

Opuscula Philologica, Mindre Afhandlinger udgivne af det

Philol.-Hist. Samfund. Kbhvn. 1887, s. 118 flg.

Nyrop, Nej Kr. Nyrop, Nej, Et Motivs Historie. Kbhvn. 1891.

Nyrop, V. Sk. Kr. Nyrop, Sprogets vilde Skud. Kbhvn. 1882.

G. Nyrop, Dansk Pottemageri, et Kapitel af den danske

Keramiks Historie. Kbhvn. 1882.

G. Nyrop, Om Lavenes indbyrdes Rang og det almindelige

Omdømme om dem. Kbhvn, 1880. Særtryk af Industri-

foreningens Maanedsskrift.

O. Olavius, Oekonomisk-physisk Beskrivelse over Schagens

Kiøbstad og Sogn. Kbhvn. 1787.
Ordspr. Ordsprog.

O. Thomsen, Nordens Julefest O. Thomsen, Nordens Julefest. Odense 1855.

N. M. Petersen

no.

Nordlander, Barnvisor

Nordlander, Sagor

Nordlander, Småplock

Nordslesv.

Northall, Rhymes
Nyerup, Morskabsl.

nyisl.

Nyrop, Kludetræet

Nyrop, Navnets Magt.

Nyrop, Dsk. Pottemageri

Nyrop, Lavene

Olavius Skagen

Otia

Outz. Gloss.

(P)

Panzer

P. Bjerge^ Aarbog

Pentamerone

Perger, Pflanzensagen

Peter, Volksthiimliches

se Liebrecht, Gervasius.

N. Outzen, Glossarium der frisischen Sprache, besonders in

nordfrisischer Mundart, ved L. Engelstoft og G. Molbech.

Kbhvn. 1837; samme forf. har givet Molbech bidrag fra

Sønderjylland til hans Dialekt-Lexikon , de er mærkede:

Outz.

E. A. Petersen, Folkenavne paa Lægemidler. Kbhvn. 1891.

F. Panzer, Bayerische Sagen u. Bråuche, Beitrag zur deut-

schen Mythologie. I. II. Munchen 1848.

P. Bjerge, Aarbog for dansk Kulturhistorie. I. flg. Kbhvn.

1891 flg.

se Liebrecht Pentamerone.

A. Ritter von Perger, Deutsche Pflanzensagen. Stuttgart 1 864.

A. Peter, Volksthiimliches aus Oesterreich. Schlesien. I. II.

Troppan 1865-67.
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Petersen, Nord. Gudetro, se H. Petersen.

Petersen, Dnmks. Hist. I-III. N. M. Petersen, Danmarks Historie i Hedenold. I-III.

2de Oplag. Kblivn. 1854-55.

Petersen, Isl. Færd I-IV. N. M. Petersen, Historiske Fortællinger om Islændernes Færd
hjemme og ude. Kblivn. 1839-44.

Petersen, Nord. Myth. N. M. Petersen, Nordisk Mythologi. Kbhvn, 1849.

Pio, Holger Danske L. Pio, Sagnet om Holger Danske, dets Udbredelse og For-

hold til Mythologien. Kbhvn. 1869.

Pitré Archivio I. fig. G. Pitré e Salomone-Marino , Archivio per lo Studio delle

Tradizioni Populari. I. flg. Palermo 1880 flg.

Plougs tr. Plougstrup, Jærnved sogn, Ribe herred.

p^t. plattvsk.

Pomm. Volksk. I. Bliitter fiir Pommersche Volkskunde, herausgegeben von

0. Knoop u. Dr. A. Haas. I. Stettin 1892.

Pont. Sønderj. Ord. efter E. Pontoppidans Afh. Om det danske Sprogs Skiebne

i Sønderjylland el. Slesvig. Kbhvn. Vdskb.s Selskabs Skr.

1. (1745) s. 74-76.

Proble, Harzsagen H. Prohle, Harzsagen. Leipzig 1854.

— Unterharzische Sagen H. Prohle, Unterharzische Sagen. Aschersleben 1856.

Postion, Lappl. March. J. G. Poestion, Lappliindische Marchen, Volksagen, Råthsel

u. Sprichworter, nach lapplandischen , norwegischen u,

schwedischen Quellen. Wien 1886.

Qvigstad, Lapp. Æv. Lappiske eventyr og folkesagn ved J. Qvigstad og G. Sand-

berg. Kria 1887.

Rafn, Nord. Fort. S. I-III. E. G. Rafn, Nordiske Fortids Sagaer I-III. Kbhvn. 1829,

den danske oversættelse af Fornaldar Sogur Norc^rlanda

ved Rafn. I-III. Kbhvn. 1829.

Rafn, Oldn. Sagaer I-XII. Oldnordiske Sagaer udgivne i Oversættelse af det Nor-

diske Oldskrift Selskab. I-XII. Kbhvn. 1826-29 (1837), den
danske oversættelse af Fornmanna Sogur. Kbhvn. 1825-35.

Rask, Dsk. Morskabslæsning H. K. Rask, Morskabslæsning for den danske Almue.
I flg. Kbhvn. 1839 flg.

Registr. se Grundtvig, Registranter.

Reinsb. Duringsfelt Reinsberg-Diiringsfelt, Das festlichc Jahr, in Sitten, Ge-

brauchen u. Festen der GermanischenVolker. Leipzig 1863.
Reinsb. Festkalender Reinsberg-Diiringfelt, Fest Kalender aus Bohmen, ein Beitrag

zur Kenntniss des Volklebens u. Volksglaubens in Bohmen.
Prag 1862.

Renvall, Åland L. T. Renvall, Ålandsk Folktro, Skrock ock Trolddom.
Stockholm 1890. Sv. Landsmålstidskr. VII. 9.

rgsm. rigsmål.

Richthofen K. v. Richthofen, Altfriesisches Worterbuch. Gottingen 1840.
Rieck, Fra Fjeld og Hav G. W. Rieck, Fra Fjeld og Hav. Kria 1867.
Rietz J. E. Rietz, Svenskt Dialekt-Lexikon. Lund 1867.
Rink, Eskim. Æv. I. II. H. Rink, Eskimoiske Eventyr og Sagn (I.) Kbhvn. 1866,

med supplement (II.) 1866-71.
Rkb. Ringkøbing.

Rochholz, Argauer S. I. II. E. L. Rochholz, Schweizersagen aus dem Argau. I. II.

Aarau 1856.
Rochholz, D. GI. I. II. E. L. Rochholz , Deutscher Glaube u. Brauch , im Spiegel

der heidnischen Vorzeit. I. II. Berlin 1867.
Rochholz, Drei Gaugdttinnen E. L. Rochholz, Drei Gaugottinnen, Walburg, Verena

u. Gertrud als deutsche Kirchenheilige , Sitlenbilder aus

dem germanischen Frauenleben. Leipzig 1870.
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Rocliholz, Kinderlied E. L. Rochholz, Allemannisches Kinderlied u. Kinderspiel aus

der Schweiz. Leipzig 1857.

Rochholz, Naturmythen E. L. Rochholz, Neue Schweizersagen. Leipzig 1862.

olland, Devinettes . E. Rolland, Devinettes ou Enigmes Populaires de la France.

Paris 1877.

Rolland, Rimes et Jeu de l'Enfance. Paris 1883.

Rom, Husflid N. G. Rom, Den danske Husflid, dens Betydning og dens

Tilstand i Fortid og Nutid. Kbhvn. 1871.

Rostgaard, Efterladte Samlinger til en dansk Ordbog paa Universitets Ribl.

Ross H. Ross, Norsk Ordbog. Kria 1890 lig.

sogn.

agas from the far East or Kalmouk & Mongohan Traditionarys Tales, London
1873, såvidt jeg véd, engelsk oversættelse af Jiilg, Die

Marchen des Siddhi Kiir, Leipzig 1866, samt: Mongo-
lische Marchen, die neun Nachtragerzahlungen des Siddhi

Kiiru. dieCieschichte des Ardschi-Bordschi. Innsbruck 1868.

Salling.

0. Sande, Fraa Sogn, Segner og annat. I.II. Bergen 1887-92.

se Muller, Stephanius, Vedel.

G. Schade, Beskrivelse over Øen Mors. Aalborg 1811.

G. Schade, Bidrag t. et jydsk Idiotikon el. Saml. af morsiske

Talemaader, Ordspr. m. m. , samt noget om Morsing-

boernes Skikke, Klædedragt etc. 1807. Hdskr, Ny Kgl.

Saml. 812d 4.

G. Schambach u. W. Muller, Niedersachsische Sagen und

Marchen. Gottingen 1854.

1. Scheible, Das Kloster, weltlich u. geistlich. I. flg. Stutt-

gart 1845 flg.

H. Br. Schindler, Der Aberglaube des Mittelalters, ein Bei-

trag zur Gulturgcschichte. Breslau 1858.

Lit. Marchen A. Schleicher, Litauisclie Marchen, Sprichworte, Ratsel

u. Lieder. Weimar 1857.

K. Schiller u. A. Lubben. Mittelniederdeutsches Worterbuch.

I-V. Bremen 1875-80, Nachtrag 1881.

II. J. H. Smitz, Sitten u. Sagen, Lieder, Spriichworter u.

Rilthsel des Eifler Volks. 1. 11. Trier 1856-58.

Ghr. Schneller, Marchen und Sagen aus Walschtyrol, ein

Beitrag zur deulschen Sagenkunde. Innsbruck 1867.

J. F. Schiitze, Holsteinisches Idiotikon, ein Beitrag zur Volks-

sittengeschichte. I-IV. Hamburg 1800-6.

se dette.

F. Sehested, Jydepotteindustrien. Kbhvn. 1881.

Sejlstrup, Vensyssel.

Skattegraveren, et tidsskrift udgivet af „Dansk samfund til

indsamling af folkeminder" ved E. T. Kristensen. I-XII.

Kolding 1884-89.

Silkeborg.

K. Simrock, Die Edda, die altere u. jiingere nebst den my-

thischen Erzahlungen der Skalda, 3die udg. Stuttgart 1864.

Das deutsche Råthselbuch, gesammelt von K. Simrock,

3die udg. Frankfurt a. M., gedruckt in diesem Jahre.

Simrock, Volksbiicher. I-XIII. K. Simrock, Die deutschen Volksbiicher, gesammelt

u. in ihrer urspriinglichen Echtheit wiederhergestellt. I-

Xm. Frankfurt a. M. 1845-67.

Sall.

Sande, Segner I. II.

Saxo
Schade, Mors

Schade, Saml.

Schambach

Scheible, Kloster I. flg.

Schindl. Abergl.

Schleicher,

Sch. Liihb.

Schmitz, Eifl. Sagen. I.

Schneller, Walschtyrol

Schiitze I-IV.

s. d.

Sehested, Jydepotter

Sejlstr.

Sgr. I-XII.

Silkeb.

Simrock, Edda

Simrock, Råthselb.
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P. N. Skougaard, Beskrivelse over Bornholm. Kbhvn. 1804.

Folklifwet i Skytis Harad i Skåne wid bdrjan af dette år-

hundrade. Barndomsminnen. Utgifne af Nicolovius [Loven].

2den udg. Lund 1868.

sammenlign.

I. Sv. Landsmålstidskr. I. 13; II. samme IL; VI. samme VI.

sammesteds,

sammensætning.

J. G. H. R. Steenstrup, Vore Folkeviser fra Middelalderen,

Studier over Visernes Æstetik, rette Form og Alder.

Kbhvn. 1891.

stedord, pronomen.

S. J. Stephanius, Saxonis Grammatici Historiæ Danicæ.

Kbhvn. 1644.

Landsbyskomageren Stolts Optegnelser. Frit efter et Haand-

skrift i „Nordiska Museet" af R. Mejborg. Kbhvn. 1890.

J. Th. Storaker og O. Fuglestvedt, Folkesagn samlede i Lister

og Mandals Amt. 1ste del med tillæg. Flekkefjord 1881.

H. L. Strack, Der Blutaberglaube in der Menschheit, Blut-

morde u. Blutritus, 4de udg. Miinchen 1892.

L. Strackerjan, Aberglaube u. Sagen aus dem Herzogthum
Oldenburg. I. II. Oldenburg 1867.

sammesteds.

A. Stober, Die Sagen des Elsasses, zum ersten Male getreu

nach der Volksiiberlieferung, den Ghroniken u. andern

gedruckten u. handschriftlichen Quellen gesammelt u. er-

lautert. 2 udg. St. Gallen 1858.

A. Stober, Elsåssisches Volksbiichlein, Kindcrwelt u. Volks-

leben in Liedern, Spriichen, Råthseln, Spielen, Marchen,

Schwanken, Sprichwortern u. s. w. I. Miilhausen 1859.

stødtonet.

Støvring herred.

J. Sundblad, Gammaldags Bruk, Kulturbilder från Wester-

gotland. Goteborg 1881. 2den udg. Stockholm 1888.

Sundeved, landskab mellem Åbenrå og Flensborg fjord.

E. Sundt, Om Bygningsskikken på Landet i Norge. Særskilt

Aftryk af Bygde Skikke. 4de Stykke, i tiende Aargang
af Folkevennen. Kria 1862.

svensk,

Swainson, British Birds Gh. Swainson, The Folklore & Provincial Names of British

Birds. London 1886.

E. Svensén, Sagor från Emådalen. Stockholm 1882, Sv.

Landsmålstidsskr. II. 7.

Nyare Bidrag till Kånnedom om de Svenska Landsmålen
och Svenskt FolkHf. Tidskrift utgifven på uppdrag af

Landsmålsforeningarne i Upsala, Helsingfors ock Lund,

genom J. A. Lundeli. I. flg. Stockholm 1879 flg.

P. M. Søegaard, I Fjeldbygderne. Kria 1868.

Sønderjylland,

talord, numerale.

J. D. H. Temme, Die Volkssagen der Altmark. Berlin 1839.

J. D. H. Temme, Die Volkssagen von Pommern u. Riigen.

Berlin 1840.

Terp. Terpager hos Molbech i Dialektlexikon.

Skougd. Bornholm
Skytts h.

sign.

Sm. Medd. I. II. VI.

smsts.

smsætn.

Stenstr. Folkeviser

sleo.

Stephanius, Saxo

Stolt, Optegn.

Storaker

Strack, Blutabergl.

Strackerj. I. II.

sts.

Stober, Sagen

Stober el. Stober, Volksb.

stødt.

Støvr.

Sundbl. GIds. Bruk

Sundev.

Sundt, Bygningsskik

sv

Svensén, Emå

Sv. Landsmål

Søegaard Fjeldb.

Sønderj.

talo.

Temme, Altmark

Temme, Pommern
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Tettau

Tliiele. I. II.

Thiele.^- I-IV.

Tliiele, Overtro

Tliomasson, Visor

I

Thorsen, Lydlære

Tkjær I. II.

kjær, N. K.

Tkjær, Lowninge

tlni.

to.

To. Nov.

trans.

Troels Lund. VII.

Tr. Pop. I. flg.

Isk.

1001 nat

Tuxen, Folkesprog

Tvedten, Sagn

Tylor, Anfånge. I. II.

Tylor, Urgeschichte E

Toppen, Masuren

U. Bl. I.

udsbso.

udtr.

UG.

Urdsbr. I-VI.

Urquell I. flg.

uvirk.

V. V.

Valsb.

W. J. A. V. Tettau u. J. D. H. Temme , Die Volkssagen Ost-
preussens, Litthauens u. Westpreussens. Berlin 1837.

J. M. Thiele, Danmarks Folkesagn. I. II. Kbhvn. 1843.
J. M. Thiele, Danmarks Folkesagn. I-IV. Kbhvn. 1818-23.
J. M. Thiele, Den danske Almues overtroiske Meninger

Kbhvn. 1860.

S. Thomasson, Visor upptecknade i Kyrkhults Socken i Ble-

king. Stockholm. 1890. Sv. Landsmdlstidskr. VII. 6.

P. K. Thorsen, Bidrag til Ncirrejysk Lydlære. Kbhvn. 1886.
1. G. Sorensen-Thomaskjær, Nowwe Smaafaatelenge aa Visse.

Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre. Kbhvn. 1883. — II.

Sange og Fortællinger dels i Bogsprog og dels i jydsk
Bondedialekt. Kbhvn. 1884.

G. Sorensen-Thomaskjær, Niels Kallskinds Kjøbinhawnsrejs,
en rigtig plasiele Faatehling fra Silkebaareejnen. Aarhus
1886.

G. Sørensen-Thomaskjær, Aapstuget Løwninge. Silkeb. 1887.
talemåde.

tillægsord, adjectiv.

Ghr. J. R. Lund, To Noveller, fortalte i østvendsysselsk

Mundart. Frederikshavn 1885.

transitiv.

Troels Lund, Danmarks og Norges Historie i Slutningen

af det 16de Aarhundrede, Syvende Bog, Dagligt Liv:

Aarlige Fester. Kbhvn. 1885.

Revue des Traditions Populaires. I. flg. Paris 1886 flg.

tysk.

Tausend u. Eine Nacht, Arabische Erzahlungen, Deutsch von
Max Habicht. Fr. H. von der Hagen u. G. Schall. 2. udg.

I-XV. Breslau 1827.

L. R. Tuxen, Det plattyske Folkesprog i Angel tilligemed

nogle Sprogprøver. Kbhvn. 1857.

H. N. Tvedten, Sagn fra Telemarken. Kria (1891) i Par-

manns Familielæsning nr. 37-38.

E. B. Tylor, Die Anfånge der Gultur, Untersuchungen iiber

die Entwickelung der Mythologie, Philosophie, Religion,

Kunst u. Sitte ; oversættelsen af J. W. Spengel og Fr. Poske.

I. II. Leipzig 1873.

B. Tyler (!) , Forschungen iiber die Urgeschichte der

Menschheit und die Entwickelung der Civilisation, over-

sættelsen af H. Muller. Leipzig uden årstal.

M. Toppen, Aberglauben aus Masuren. Kiinigsberg 1867.

Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere

Tid, udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund ved

Samfundets Sekretær. I, Kbhvn. 1881-87.

udråbsord, interjection.

udtryk.

udsagnsord, verbum.

Am Urds-Brunnen. I. 1881. Rendsburg. VI. 1888-89. Limden.

Am Ur-Quell, Monatsschrift fiir Volkskunde, herausgegeb. v.

Fr. S. Krauss. I. flg. Lunden 1890 flg.

uvirkende, intransitiv.

Vest.

Valsbøl, M. Slesvig.
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Vang, Reglo

Varming

Vatnsdola S.

Webster

Vedel, Saxo

A. E. Vang, Gamla Reglo aa Rispe, ifraa Valdris, en Sam-
ling af Fortællinger, Sagn og Eventyr, optegnede i Val-

ders. Kria 1850.

L. Varming, Det jydske Folkesprog, grammatisk fremstillet.

Kbhvn. 1862.

Vatnsdælasaga i Fornsogur, herausgegeb. von G. Vigfusson

u. Th. Mobius. Leipzig 1860.

Webster's Gomplete Dictionary of the English Language.

London 1882.

Veckenstedt, Volksk. I. fig. E. Veckenstedt, Zeitschrift fur Volkskunde. I. flg. Leipzig

1889 flg.

Den danske Krønike af Saxo Grammaticus, oversat af

A. S. Vedel, trykt paany og udg, ved Samfundet til den

danske Litteraturs Fremme. Kbhvn. 1851.

W^egener, Lieder. 1. II. Ph. Wegener, Volksthumliche Lieder aus Norddeutschland,

besonders dem Magdeburger Lande und Holstein. I. II.

Leipzig 1879.

F. L. K. Weigand, Deutsches Worterbuch. I. II. 3die udg.

Giessen 1878.

K. Weinhold, Altnordisches Leben. Berlin 1856.

Weinh. D. Frauen. I. II. K. Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter. I. II.

2den udg. Wien 1882.

Weinh. Weihnachtspiele K. Weinhold, Weihnachtspiele u. Lieder aus Siiddeutschland

u. Schlesien. Wien 1875.

Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde, herausgegeb. v. K.

Weinhold. L flg. Wien 1891 flg.

Vejrum sogn, Hjerm h.

Vensyssel.

Th. Vernaleken, Mythen u. Bråuche des Volkes in Oester-

reich. Wien 1859.

Th. Vernaleken, Alpensagen, Volksviberlieferungen aus der

Schweiz, aus Vorarlberg, Kårnten, Steiermark, Salzburg,

Ober- u. Niederosterreich. Wien 1858.

Spiele u. Reime der Kinder in Oesterreich, gesammelt u.

herausgegeb. v. Th. Vernaleken u. Fr. Branky. Wien 1876.

vestjysk,

vestslesvigsk.

W. Gregor, Notes on the Folklore of the North-East of

Scotland. London 1881.

I. E. Wigstrcim, Folkdiktning, visor, siigner, sagor, gåtor,

ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor, .samlad ock

upptecknad i Skåne. Kbhvn. 1880.

II. Folkdiktning, Visor, folktro. sagner, andra samlingen.

Goteborg 1881.

E. Wigstrom, Allmogeseder i Ronnebargs Harad i Skåne,

på 1840 talet. Stockholm 1891. Sv.Landsmålstidskr. Vni.2.

E. Wigstrom, Sagor ock /ifventyr, upptecknade i Skåne.

Stockholm 1884. Sv.Landsmålstidskr. V. 1.

J. W. Wolf, Beitråge zur deutschen Mythologie. I. II. Got-

tingen, Leipzig 1852-57.
J. W. Wolf, Niederlandische Sagen. Leipzig 1843.
A. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart.

2den udg. Berlin 1869.

Warend I. II. se Gavallius Wårend.

Weig. Wb.

Weinh. Altn. Leben

Weinh.Volksk. Iflg.

Vejr.

Vens.

Vernaleken, Mythen

Vernaleken, Sagen

Vernaleken, Spiele

vestj.

vestsl.

W. Gregor

Wigstr. I. II.

Wigstr. Folkseder

Wigstr. Sagor

Wolf, Beitråge I. II

Wolf N. S.

Wuttke
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Viirend Gåtor ock Sporsmål från Vårend, upptecknade på 1830Talet
af Gunnar ock Hyltén-Cavalliiis. Stockholm 1882. Sv.
Landsmålstldskr. II. 8.

W. B. Yeats, Fairy & Folk Tales of the Irish Peasantry.
London 1888.

Et Yuelbesøgels i Knærkibøj, faatall o Peder Jæger. Aarhus
uden årstal.

J. W. Wolf, Zeitschrift fCir Deutsche Mythologie u. Sitten-

kunde. I-IV. Gottingen 1853-59.

Zingerle, Kinderspiel I. V. Zingerle, Das deutsche Kinderspiel im Mittelalter. 2 udg
Innsbruck 1873.

Ignaz W. Zingerle, Sagen aus Tuol, 2 udg. Innsbruck 1891.
I. W. Zingerle, Sitten, Branche u. Meinungen des Tiroler

Volkes. 2den udg. Innsbruck 1871.

Sv. Oberg, Några bilder från Hårjedalens fåboder. Sv. Lands-
målstldskr. VII. 11.

N. R. Østgaard, En Fjeldbygd, Billeder fra Østerdalen.

5 udg. Kria 1883.

Øverland, Fra en svunden Tid O. A. Øverland, Fra en svunden tid. Sagn og
optegnelser. Kria 1888.

Kn. Aagaard, Beskrivelse over Torning Lehn. Kbhvn. 1815.
Kn. Aagaard, Physisk, øconomisk og topographisk Beskrivelse

over Thye. Viborg 1802.

se P. Bjerge.

I. Aasen, Norsk Navnebog el. Samling af Mandsnavne og
Kvindenavne. Kria 1870.

I. Aasen, Norsk Ordbog. Kria 1873.

I. Aasen, Prøver af Landsmaalet i Norge. Kria 1853.

mgerle, Sagen

Zingerle, Sitten

Oberg, Herjedal.

Østgaard, Fjeldb.

Aagaard, Torninglen

Aagaard, Thy

Aarbog

Aasen, Navnebog

Aasen, [Ordb.j

Aasen, Prøver

[ ] en dialektform sat i skarpe klammer er dannet efter er-

indring eller analogi.

er sat mellem stedsnavne for at tilkendegive, at formen
de to steder er væsentlig éns på nær små forskelle, der

følger med nødvendighed af de forskellige steders udtale-

el. bojningsforskelle. Når jeg f. eks. under „hånde" havde
anført : han -dr -9t (D. ; Agger, Mors) vilde det betyde,

at ordet er fælles, men at det har i ft. og tf. -9d i

Agger og Mors for -dt i Darum.

Askov ved Vejen St. i Juli 1893.

H. F. Feilberg.
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A.

a, bogstav. Rigsmålets lange a (a, g)

vev gennemgående i vestj. til å, såvel

-

Mn i andre jyske landskabsmål ; for-

holdet herved vil ses af ord som: age,

bage, dal, svare, tale; jfr. også: a hår,

jeg har, a vel et hå H, jeg vil ikke

have det; men: de vel a et ha! (vestj.).

Tilsyneladende undtagelser er Darom
(opr. vistnok Darrum af Darra-heimr,
se O. Nielsen Olddanske Personnavne) lo

cl bynavn, samt kvindenavnet Mar9n
(>. d.) o. fl. . jfr. også born flt., dor,

sUiiTc O. fl.; de ældre nævnede altid

bogstavet a: å, mn å, een stuw^r å,

een uh å, når de læste med deres

boi'n; æ kaldtes å e og folk forargede sig

over, te bon sku sæj æ (s. d.) i æ hoq,

(vestj.). Norrejysk å = sønderj. a i lange

stavelser; i de vestlige herreder går det

lange a over til å i alle tilfælde , i 20

N. Fardrup og Skoldborg [Skodborg]
håq, skråf, hån-, men beholdes i V.Ved-
sted, i Sem; i Rødding har man, idet-

mindste i nogle ord, en dunkel a lyd,

en mellemlyd mellem a og å, f. eks. i

hag, skrqf; det samme må være tilfældet

i 0. Lindet. — Vi vil nu vende os til

de østligere egne: i Alver [Aller] hedder
det håq, skråf, -fim', hån, kål; af samme
beskaffenhed synes forholdet i Hjerndrupso
og Fjelstrup sogne; Hammelev og Skryd-
strup: hag, skrqf, han; også Øsby synes
at have a (han). Onsbæk (Vonsbæk) og
Rjerning går en mellemvej, foran g og f be-

holdes det lange a : qq, skrqf; derimod låi,

flår {flåd Onsbæk), hån (Onsbæk) se Lyngby
Sønderj. Sproglære s. 25; i østj. sprog-

arter (Helium h.) bliver langt a til å

foran flydende bogstaver og tandlyd (oldn.

t. (\ s.), men beholdes foran læbelyd 40

l-"i'ill)er,t:: Jydsk Ordbog.

(oldn. p. jysk f. v.) og ganelyd (oldn. k.

jysk g) således : dål, dwål, hår, får, hån,

gån, flåd, glå, hrås, knas, kål, hån, åt

(ært), kåm (kam), hån (hånd), åsk, kast;

men qvkat, fiqf (flab), qq, sqq, Lyngby
håndskr. lydlære. — ho mé sd q, ma me
ås9 se he (Vens.), har man sagt a,. må
man også sige b, alm. ordspr. ; a. h. bæjs,

no ka- a mi læjs, tåw tepdr o æn kåk,

no hår a løst nåk (vestj. bornerim);

a. h. ah, slå æ skolmæstdr å æ flah ! e. h. eh,

slå æ den å æ flep! (vestslesv.).

a, sto. = jeg; a i hele N. Jylland,

nogle sogne syd for Limfjorden og Thy
undtagne; i Nordslesvig er grænsen mod
vest Østervedsted med blandet æ og a,

den følger dernæst omtr. Gjels å og
strækker sig i skrå retning mod sydost

omtrent til Gjennerbugt, æ i Lojt sogn;

a findes i Ribe, Gram, Nustrup, Skry-

strup, Jægerup, Magstrup, Starup, Gra-

rup, Øsby, Halk ; o? i S. Farup, Spandet,

Gabøl i Nustrup s., Beftoft, Vedsted og
syd for den nævnte grænse, jfr. Lyngby
Sønderj. Sprogl. 26.4. I Thy bruges æ\
i Harboøre syd for Limfjorden siger

enhver æ til sig selv; i de øvrige sogne

nærmest havet: Engberg, Ferring, Trans,

Fjaltring bruger de gamle slægter, som
har været bosat der i flere led, lige-'

ledes æ ; de, som stammer fra indvandrede

eller selv er indvandrede øst eller syd

fra, derimod a. I hele Thy siges æ, også

i de nordligste sogne: Østerild, Hund-
strup, Hjardemål, men såsnart sogne-

skellet overskrides og man kommer til

Hannæs, sognene Arup, Vesløs, Øsløs,

Tømmerby, Lild, siges a. På øerne

Læsø og Sams ligeledes a. Den sydlige

grænse for æ og rent dansk folkemål

1



2 a—aberigant

danner (1864) en linie, der begynder

nord for Flensborg og fortsættes mod
sydvest til tæt udenfor Husum, så at

sognene Hanved, St. Vi, Vandrup, Hjolde-

lund er rent dansktalende; Lille Solt,

Oversø, Egebæk, Jørl, Fjolde, Ollerup

ligger lige på grænsen, hvor plattysk

blandes med dansk almuesmål; mod øst

indad Angel og mod syd får plt. be-

standig mere overvægt, indtil alt dansk i

o

på svage spor nær forsvinder tæt nord

for Slien og Dannevirke. Langs havet

mod vest danner frisisk almuesmål et

bælte, så at sognene Hatsted, Drelstrup,

Bordelum, Enge, Læk, Deetsbøl, Emmels-

bøl, Klangsbøl, Nykirke og Rodenæs er fri-

sisk talende, i Læk og Nykirke er frisisk

stærkt blandet med dansk. Jeg henviser

til kort over folkesprogene i hertug-

dommet Slesvig (1857) i G. F. Allen: 20

Det , danske Sprogs Historie i Hertug-

dommet Slesvig el. Sønderjylland 1858.

I. II. — jfr. mig, vi, os; de ml at, det

vil jeg ikke =z a et (vestj.) ; formen for de

to jyske steo. a og æ kan sammenlignes

med svensk a = jeg, Rietz s. 1 med
eks, „nu har a't", og med engelske former

av^^, I.

a, steo. se anden.

a, fho. (Ang.) hedder, som det synes, so

det forholdsord, der bruges ved mange
tidsbestemmelser ; ajor [ajosrl i år ; adaw,

idag ; a(r)-etter medde og a(r)-eUerm.eddes

{ar-æt9rmer9sj ; amorn {amårn], denne

morgen; amorns [amårns], i morges;

agodr , igår; amell lamæt], imellem,

o. s. V. ; men den fuldkomne mangel

på betoning af stavelsen gor det van-

skeligt at bestemme, om lyden ikke i

nogle tilfælde eller i nogles mund er æ^o

el. i. Hag. s. 1.

a, bio. a (Fanø); a (Thy, Agger);

o (Gisl., Slet h.); å (Rkb., Hmr., Mors,

Vens.) — altfor (s. d.); å stuwdr, altfor

stor (Hmr.); ræn a guw9 (Thy), rent

a. god; å tiU = ble få tib (Vens.);

U9d å låM, lede altfor langt borte; ha å

trånt, have altfor travlt (BJich. Bindst.)

a, fho. se ad, af.

a, best. keo. se den.

a, udro. a (Andst h.). a foj = æ bæ.

a, uo. a -dr -H -H (vestj.; Vens.),

kærtegne, klappe, om små horn : ka do

a får ham! (vestj.)

a, no. a (vestj.), æ (Vens.) snavs,

dær ær a p H; o gor a, forrette sin nød-

tørft, kun om små btirn. se æ.

abe, uo. kun i udtr. haj gor å

a^9r å gah9r frå mån å- te awtdn (Vens.),

småskælder, jager på; oh æt') jm (Sø-

vind) efterabe.

abe, no. åv æn -^r (D., Andst h.j.

av æM -9r (Himmerl.), af æn -ar (Bradr.).

1) =: rgsm. abekat, simia. 2) en efter-

aber, nar, tåbelig person; dæn jæn år

for dæn aipn te o gåv (D. ordspr.);

æ dowl æ gus av (vestj.) gi. talemåde

(ellers altid åv) djævelen er guds abe.

3) ful som en åv (vestj.) alm. tim. om
en vældig rus. 4) de hår ene no at)

æt9r noterf (Vens.) det har ikke lignelse

efter nogen ting o: ligner ikke noget.

abegant, no. abigå'nc i -gånc (Vens.)

:

abiga'nt æn (Thy, yesij.) 1) narrestreger,

fjas. — 2) naragtig person; jfr. m. h. t.

smstn. narrespøg.

abekat, no. abikat æn -t (Agger);

åvkat æn -t (D.); abkat el. abekat i

-at (Vens.) ; afkat (Heil. h.) ; åkat

æn -t (Verst v. Kolding; vestj.); afkat

æn -9 (Sund.). 1) = rgsm. — 2) en

spilopmager. — 3) en stang med en

klud på enden, til at stænke vand med,

bruges ved teglbrænding (vestj.).

abekatteri, no. åkaf-f>rif (Verst)

= rgsm.

abekattestreger , no. å.vkaf- ol.

åkatstræq9r flt. (D.) = rgsm.

abel, no. abe'l æn (D.; Ang.. Als);

abil æn -il (Agersk.) ; lavæl æn -9r (Nord-

slesv.); lavæl æn -U (Sund.) et træ,

en sølvpoppel, populus alba L. : jfr.

skolde.

abelig, to. av9l9 (Malt, Andst, Hmr.
h.); ab9l9 (Thy?); af9l9 (Sund., Valsb.)

vild, uregerlig, vanskelig at holde styr

på, om horn og kreaturer; æn slem av9l9

knæjt (Malt); unge vilde heste er av9l9;

jfr. aveløs.

Abelone, no. a'bdlon (D.), alm.

kvindenavn.

abelvorn, to. af9lvurn (Lejrskov v.

Åbenrå) om den, som står og måber,

jfr. abelig.

abenant, no. i tim. æt9r ab9na'tit

(N. Sams); i forhold til, jfr. fr. å ]"ave-

nant.

aberigant, no. abrigå'nc i -gane
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(Vens.); avarigaM, avsligant (Vojlo. Bj.

h.) = abegant; også: han ær av9rigant i

æ snal- (Malt h.), tåbelig i sin tale.

abes, no. qv9s een (vestj., Salling,

Horn h,); gb9s æn (Mors, Vens.) en

abcbog; ka do di av3s? (D.) er du kom-

men så vidt, at du kan læse?

abet, to. fltv> (Agersk.) naragtig,

som vil gore lojer, jfr. ubære.

abevorn, to. åhwvrn (Mors)
;
qvwon

(Horn. h.) naragtig.

abild, no. aM æn -^r (Vens,, Horn.)

;

aval æn (Sams); afil æn -9r (vestj., Bj.,

Hjelmsl., Heil. h.) ; avot æn = fit. (Ager-

skov); afl æn -9 (Ang., Sund.); afdl æn
-ar (Bradr.) 1) æbletræ, pyrus malusL.

;

de tuder i æ avdll så han æ- man, han

kåd et ud9n æn hyl, å dæn ståj æn
fjarprivæj frå æ gor (Vejle); se æble,

jfr. skov— . 2) afl. (Feldsted i Sund.) =
voilemælk, euphorbia L. se J. T. s. 301.

abildbloster , no. afiblåst^r flt.

(Ang.) æbletræets blomster.

abildgrå, to. hæstm dæn ær apfl-

grp (vestj.) gi. bornerim, gråskimlet.

abildgård, no. ahilgbr i (Vens.);

(irilgår æn (Sønderj. Tønder); aflgo æn.

-go (Sundv., Ang.) æblehave, frugthave.

abildtorn, no. afttvon (Ang., Hag.);

mjifltuw^n æn (Horn. h.) det vilde skov-

æbletræ, pyrus malus, L. se sorkrat.

aborre, no. ohån) , awhårs i -r

(Vens.); åbåro æn -r (D.); obor^ æn -r

(Thy); ohoty , ohor9 æn -9r (Mors);

obf>r æn -^r (Lild) en bekendt fersk-

vandsfisk, perca; skyd røk som nåw9r
åhåro (D. alm.); „oh^r krøkrøq, dæn

grem fesk, ska wor kål ha; skaler hlerikyw,

(læn foiff9r fesk, skal mijn man ha!" så

kuffn^ny dær war kærast mæ kål^n (Lild)

;

omsider kommer aborren hvalfisken til

hjælp og så fik de nøgleknippet slidt løs

[på havbunden], men aborrerne blev lige

godt krumryggede ved den lejlighed,

Kr. V s. 158 i æventyret om den

gyldne fjer.

abraham, no. abraham æn -3r(Mors,

Sall.) en lordunk til brændevin.

abrakadabra, no. alm. brugt som
tryllemiddel på små sedler, jfr. J. Saml.

IV. 240. 141.72., jfr. V^uttke 246., det

antages at stamme fra abraxa, Basilidi-

anernes navn i det andet årh. for den

unævnelige gud; den trekantede form,

hvori det opskrives, skal minde om
treenigheden, se J. Saml. IV. 104.

abre, uo. Mb. at ,abre på" (Vens.)

skynde sig, stræbe, gribe sig an i sin

gerning; også: abar we.

abrepå, no. abr^på- (Åby, Vens.)

de ær met abr9på, min mening; jfr.

fransk å propos.

abrikos, no. abbelko's æn (Als)

10 frugten af prunus armeniaca, L. .1. T. 329.

absolut, bio. absolu't (Vens., vistn.

alm.) nødvendig, ganske vist.

absternåsig, to. abstdrnå'siq (D.),

åbstifrnq'siq (Vens.) tvær, jfr. Skåne,

oppstinari, Bietz s. 487
;

plt. upsternatsch

el. obsternatsch , Worterb. d. Mecklenb.

Vorpommersch. Mundart von Mi, Leipzig.

1876; lat. obstinatus.

ad, fho., bio. ad a (vestj., Andst,

20 Slavs, Slet, S. Hald h.) — ar (Holste-

bro) — a (Gjern h.) — aj af (Thy,

Harboøre, Hjelmsl., Vor h.) — æ,d æ
(Mors, Himmerl.) — æ e (Vens.; Lild)

— å (Gisl. h.) — o ad (Støvr. h.) jfr.

„af, der forsk, steder bruges for „ad".

1) fho. om stedet, både om bevægelsen og

retningen, langsmed, gennem og hentil:

de lo flåt e gult (Vens.), det lå fladt

langs ad gulvet; for e wæjpn (Vens.)

30 fare ad vejen ; han gik hæn o væjpn

(Støvr.) ; nijpr o gåd^n (smsts.), aj gåji>n

(Vor h.) ; hen ad æ gwol (D.) ; in o dqran

(Støvr.); uj a dqrdn (Bøgen), ud aj æ
dqr (Agger); — han æ gan ad æ byj

(Lindk.); go ad æ sæy^ ad, væst^r ad,

syn9r åp ad (D.) ; — han ær a Åfenrå'

(Sønderj.) rejst til Åbenrå ; a skal æ byj

(Lild) ; ud æ æ Ian (Mors) , men føUs
ad. Særlig kan mærkes talemåden: hal

40 a sæj , mods. hål frå sæj (vestj.) om
kudsken: holde til venstre — til hcijre.

2) om tiden, til : aj posk, penstf> (Hjerm

h.) til påske, pintsedag; e søW(Za (Vens.) på

sondag, isondags; ligesåHanh., Himmerl.;

e awtBn (Vens.) ved aften; ad æ somar

(vestj.). 3) om en stærk tilnærmelse el.

angreb: a skal ad ham (vestj.) d. e. efter

ham for at straffe el. påtale noget; han

gik om ad ham (vestj.) om til ham for at

50 besøge ; ligeså : a kun kom om ad dæj;

dær ær et ad ham (vestj.) der er intet

ved ham; hål falk ar sæ (vestj.) holde

folk til sig. 4) for, på grund af: lije

ad nåipft, bles ad H (vestj.). 5) med et
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ejestedord el. med en ejeform, under-

forstået hus el. hjem: a vart, a mit,

a Tanpsds (Sønderj.) hos os, i mit hjem,

i Thomas's hus. 6) bio. i en stor

mængde forbindelser: hær sæj ad {v&&{].);

kom ad mæ nåw3t (vestj.) få det udrettet,

sat i værk; sij æd (Mors); do æ nak
åhte ve ad lisom æ æn a ce sæk (Andst)

;

han leqdr ad (vestj.) sætter hårdt på; leq

sæ ær ^r (Holstebro) lægge sig efter det. lo

7) æ pæii gor ad (vestj.) slipper op;

æ gån læv^r ad (vestj.) garnet går i

filte; hrødt hdgøn^r å go ad (S. Hald).

8) nærved: de wår ad, de ku ha skip-

de wår ad te vi sku ha gor hanøl (vestj.)

;

dé lakdr aj te wi skal i sæti (Agger). 9)

med hinanden : føls ad, hjælpes ad (vestj.).

Adam, no. i ordspr. vi ær ål qdams
bon å vel gqn ed pankacpr (vestj., også

Sønderj. se Koks Ordspr. s. 18. 187.); 20

gåde: hvad er det, du som klog monne
hedde, hvor mon dette bryllup skete,

brud og brudgom tillige sad, uden klæder,

uden skjorte eller særk? (Fb. Fra H.

143. 8): Adam og Eva; værn æ. dø å

int fojt? (smst. 148. 62): Adam; Adam
spand og Eva tvand, deraf er hele vor

adelstand, Sgr. III. 136. 722. (Sir.)

Adamsblomst , no. (Lemvigegn)

klokkelyng, erica tetralix, L.

Adamsleg, no. en danseleg ved

legestuer i Ålborg egnen; den begyndte

ved midnatstide både ved karlenes og

pigernes legestue. „ Forgangskarlen " stil-

lede sig midt på gulvet i den omgivende
klynge af de øvrige, og nu blev hele

forsamlingen parret af de to „forgangs-

karle" efter følgende opsang, som mu-
sikken akkompagnerede:

Træet falder for din dor

såvelsom for dem alle,

ja også for den (jomfrus) dor,

og hvad skal vi (hende) kalde?

og (hende) så kalde vi (Ane),

og (hende) ville vi neje for,

og (hende) så ville vi bukke for,

for (hende) så ville vi rosen (el. kransen)

bær',

så lystelig om sommeren (el. vinteren).

Derpå trådtes en runddans af hele for- i>o

samlingen, hver med sin pige, der nu
betragtedes som mand og kone i en el.

to aftener og som oftest indtil næste

legestue. J. Saml. IV. 235.

addel, no. og smstn. se ajle.

adel, no. Mb. jfr. ajle. byld el. bul-

lenskab i fingeren (Sønderj.), se Schill.

Liibb. I. 14. 1. adel.

adel, to. ajpl, al (D. de gi., også

Mors, Mb.) fortrinlig, ypperlig: æn ujdl

hdw9d, ajl i æ natur; æn al ed9r (Hnir.

h.) som spiser overmåde meget.

adel, no. ad»l el. ar^l (vestj.). Ordet

betegner rimeligvis ansete velstående folk

og forekommer ikke ualmindelig i by-

remser i mods. t. kraddl el. skraddl,

således Kr. VI. 345.213. Snæjhjærd skraddl

o Tj6r9ri ad^l; 216. Ulbårs arsl o Staby

krarsl; 221. Brån ad^l, Felskåw skraddl;

han æ hal ad^l o hal skraddl, el. hal

adel o hal fårawt, Sgr. III. lOO. 442.

(Fårup v. Viborg).

adelgade, no. ålgåd (Ålborg), jfr.

adel vej.

adelstand, no. se Adam.
adeltid, no. ajdtif æn (D. glds.).

a,9ltij (Vens.) gammel tid.

adelvej, no. aplvæj æn (Vind s.

;

Mors, Agersk.). alwæj i (Vens.), qhmj
æn (Tønder, Kk.) ålwej æn (Himmerl.)

stor landevej; æn apl væj (D. glds.) en

meget befærdet stor landevej; jfr. herre-

vej ; dær gror int gæn græjs å æ apl-

mæj (S. Jyll.); aplvæj kaldes en gammel
vej i Torsted sogn, som fører fra S. Esp
til Ristoft.

adlxu, no. adhu æn (Hmr.) op-

mærksomhed, interesse.

adhånds, to. bio. æhåns (Lild) om
heste: plqqdn gor æ—

,
går til venstre;

dæri æ— hæjst.

adjudant, no. navn på den karl,

som i ringridning får ringen næst efter

konge og prins (Kousted, N. Hald h.);

æn sær agdda'nt (Horn. h.) en lojerlig

person
;

jfr. apotheker, major.

adkomst, no. adkomst (D. Andst h.)

adgang f. eks. til en mærgelgrav, mose,
jfr. komaA.

adløber, no. ajløb^r æn (Thy)

bommen på væverstolen, hvorom den
færdige væv oprulles; formen synes be-

stemt at tyde på „ adløber ", mens ellers

navnet er „underløber" (s. d.).

adressere, uo. adræsijyr (Rkb.)

o a— æn hun, dressere.

Adser, no. ås9r (Malt. vestj.) et

gmldgs mandsnavn.
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adskillig, to. askellq (N. Sams).

I) forsl<(!llig fra. — 2) hun gjorde sådan

adskillige tid ved den, og så korn god

slud sig: Kr. VI. 165. d. e. nogen tid.

adskillig, no. a'skeliq, måske a'skeb

(vestsl.) i udtr. som: å kåq (i— , mad,

der ikke bruges til daglig, fersk suppe

og kål f. eks.

adskilt, to. askelt (Vens.) særegen,

forskellig fra andre, f. eks. i klæder.

adskjel, no. adskel æw (Mors, Skive,

Himmerl.; vestj.); askel i (Vens,); askæl

n'H (Støvr.) forskel.

adstadelig, to. adstajls (Holmsl.)

= adstadig.

adstadig, to. astqjc> (D.); udstade

(Lønb.); ajstap (Nørv. Torrild h.); astcp

(Vens.) alvorlig, stilfærdig, om mskr.

adsteden, Mb. (Mors) for det første,

se sled.

adstø, no. astø (Hmr.) støtte, hjælp.

advarsel, no. adwarssl (Lønb. s.);

nrivasd (Vejr.); mvasdl (Lindk.) varsel

(spøgeri), dær ggr artv— ; varsel for at

en skal dø ; se varsel, varsland.

advokat, no. afkå't æn -9r (Sønderj.)

— rgsm. ; folketroen fortæller om en

løber, der skulde have milten udskåret,

men feltskæren tog fejl og skar sam-

vittigheden istedet: „men så blow der

den dygtest avekåt a ham, som nower
har vissl om å sejj", Gr. G. d. M. I. 227

(Hadersl. amt).

a elsker dæj (Tørning len, N. Sles-

vig) en plante, præstekrave, chrysan-

Ihenum leucanthemum L. ; navnet stam-

mer fra, at blomsterne benyttes til spå-

dom, idet randkronerne afrives og ramsen

:

han elsker, af hjærte, med smærte, en

lille het9 kipn, slæt il! fremsiges, J. T.

292 (NB. pagineringen fejl).

aerles, se anderledes.

af, fho. bio. aw aw; a foran med-

lyd og selvlyd undtagen æ; å å foran

selvlyden æ og betonet (D.) — å å å

(Andst, Slet h., Hmr., Mors; Agersk.) —
å å o o (Vens.) — ow biv bw (Sams)
— å a å (Thy, Vejr.) — Q o o (Lild s.,

Øland, Himmerl.) — o, o o (S. Hald h.)

— bip bw (Vor h.) — g o q å (Støvring

h.) — go (Heil. h.). For al lette over-

sigten over formernes brug opstiller jeg

først en række eksempler fra forskellige

egne. Vens. : åp å ser(Hi Grb. 49. 139.;

så phe di å ni te Staw 51. 168.; der

er en å wbr falk 53. 203. ; di ha hqj ene

så fo d 56.20.; we sijn å 57.26.; mq^j

jek knap ét9r frå ste9 å annb 62. 44.;

å dem 66. 15.; å ham 68. 58.; hon
trøster hwem hon hbl&r å tøn hon sil vce oi>

141, 7.; a e uw frå Gvømlun o 52. 190.;

di ha unc o9 192.124.; lij o9 197.28.;

o syn 27. 49.; uw o cerksn 98, 39.; go

i^neipr å wun, wær o umn, kom å mæif,

a ka ene hlyw o nrnd. — S. Sams: ta

hati bxp, jin .bw dom, jin bw æfiørn, en

af enderne ; a ær bw mæ ham. — S. Hald

h. : ta sin hat g, de æ gån a bruq, jæn
a di hæjst, no æ vi o mæ ham. — Støv-

ring h. : jæn oddm; jæn odjé hæjst, en

af deres heste; ta hatdn g, kom g mæ
ham; hlyw o mæ hinor; jæn å hjår9n,

en af hyrderne; jæ,n å i stuw9r, en af

20de store; jæn å aq9r9n, en af agrene. —
Thy: jæn aå^m, ta din hat å, a wel å

mæ ham, ær å mæ 9d. — Lild s. : jæn
od9m, jæn o dæm, jæn owbs, jæn o

fblkan; ta din hat g, no ær a o tnæ

ham. — Mors: ta dn å; æn ær å; a we
ejt å 9d, fek do nøj a ham? — S.Salling:

o hlyw å mæ ham; a vel et å mæds o:

med dig; jæn åwås , en af os; jæn
å døm; jæn å æ kywl9i^9r; jæn å Pæprs

30 dræt^i.— Vejr. : å o tel, af og til.— Agersk.

:

å æ hæst, å æ stgl; heske^ns å sæ.

1) ud fra, bort fra; ud å æ såwn, æ
hyj, æ Ian; tæj H å æ huw^r ; de ryq^r,

låwt9r å H; æ kuw^n ær å æ mark,

hun ær å hin tjæn^st; han kom hjærn å

æ hyj (D.). 2) henhørende til som en

del af: jæn å 9m, jæn awås, jæn a dæm,

jæn a An hin piq^r, Mardn å æ smæjs,

(D.) smedens M— ; ejendommelig er på
40 Fanø betegnelsen af slægtskabsforholdene

:

An a Hansis, a Mårtens, a Sor^ns, d. e.

Ane, datter af Hans, Mortens son, Sorens

son; jfr. Nipls å Staw (Vens.) Niels fra

Stav. 3) fra, som udbytte og erhver-

velse af: ha gamn å H, a ska hå 9n

dåbr a ham (også: ve ham); de håd

a et vint a ham, de wå gåt ggr a ham
(D.). 4) ved overgang fra, forandring

af: dær blow æn man a ham; ligeledes

ved benyttelse el. tilvirkning af: sn æ
ggr a søl, træ, jan, ul (D.). 5) på

grund af: vær træt å æ gåy^n, kijjer^n;

kyw å H, oj a il, a øl (D.); ligeså: htva

ska dær hlyw a ham! hu skal a gør å
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H? han ce un a si (D.); heske<)ns å sæ
(Agersk.), god til at give besked; endnu

kan nævnes: han spis et moj å æn
gamdl man (vestj.) d. e. af en gammel
mand at være. 6) falder i brugen sam-

men med „ad", f. eks. Jiæn ow wæji,

in ow dardn (Sams og vistn. flere steder,

således Smidstrup s. Vens.): ej_ å don,

ind ad doren, Uc å jej, le ad en ; men

:

hujjyj æ ham. 7) bio. af, fra, sign, nr, 1 :
io

leq^ atv, væn aw mæ; de ær et gåt o

blyw aw mæ; tæj åw^n aw, næpn aw,

udawij).). 8) i fraskilt stilling, i sønder:

æ hat flow aw, æ åj ær å æ synol,

odden er af synålen; de gek aw; slo,

bræk aw. 9) bort, tilside, afsted: ræjs

aw, lest aw; fig. han ær aw te æn si (D.),

har fejl mening, er gået forvidt; æ vié

ær aw te væstar, nar (vestj.), er gået om
til— , 10) tilende, forbi, om hvad der 20

gores færdigt: vi hår gor H aw, gjort

ende på det; vi ska te o dans aw (D.),

danse den sidste dans; hud^n stu de aw
(vestj.), hvorledes gik det tilende? 11)

de æ aw å å (Ang.) af og på o: op og

ned; aw cl te (alm.) af og til, — Se

luk-,
af, no. se abekat,

afbenyttelse, no. „nu vil han jo

have at vide, hvad a— han kan have so

af den", Kr. V. 9., d. e. nytte.

afbinder, no. awhin^r æn (D.) en

kæp, hvortil trendegarnet er fastgjort og
som lægges ind i æ håqhom på væver-

stolen, den bom, hvorpå garnet rulles op.

afbræk, no. awhræk æn (D.), itk.

(Vens.) de ga aw— i dt, som rgsm.

afbrænding, no. åbrejdvi (Vens.):

h(\j lekd te, om de skul ha wat å—

,

Grb. 31. 62., rest fra brændevinsbrænding, 40

bærme.

afbud, no. awhåj æn (D.); owhåj et

(Søvind s.); ohåj e (Slet h.) afbud, se

bagbud.

afbundet, to. awhonpn (D.) 1) om
garn ved farvningen, for at frembringe

striber, når der væves eller strikkes af

det. — 2) om et vædderlam, gildet ved

at binde en snor om pungen, også om
andre dyr.

afbyggergård, no. åbyqargor æn
(Agger) en mindre gård, som er udskilt

fra en storre.

afdanket, to. „han så mere a

—

ud end nogensinde for", Kr. VII. 37.

dårlig i klæder; tsk.

afdrukken, to. awdråk^n (D., Hmr.
h.); odrokdn (Slet h., Gisl. h.); ådrok^tn

(Mors); ådrok3n (Åby, Vens.); odroksn

(Himmerl.) fuld, beruset, om msker;

i å— maj (Vens.).

afelske, uo. aivælsk -i>r -H (Rkb.)

fåret a— sit lam, når det er født,

hoppen ligeledes sit føl, o : shkker det.

afende, uo. awæn (Sundv.) gore

ende på.

afenstrøg, bio. afmstrøq (Vens.)

jævnlig, af og til.

afevnet, tf. bestemt, beskikket; va

dær æ falk qow^n, de æ dær il nioj å

gor ve (vestslesv.)

affald, no. awfal æn (Læborg s.,

Andst) 1) kornet, der drøsser af ved

lugen, når der køres ind (Andst h.).

2) æ awf— o æ mon, månens aftagen,

mods. tetæjt (Læb. s.).

affalden, to. åfahn (Vens.) af-

fældig; „alligevel træet var så a— t,

kunde der gro æbler endnu i det",

Kr. VI. 129, ældgammelt og skrøbeligt

af ælde.

affaldende, lo. awfahn (Rgkb.);

awf— ywl, dagene tæt efter julehelgen

til kongedag og derover; se halvhellig.

affel, no. og smstn. se afuld.

affelvorn, se abelvorn.

affentas, no. afantå's (Medels. h.);

få a— til en pige: få lyst til hende,

blive forelsket i hende, se aventas: fr.

avantage ?

affento, bio. vist hele Jylland over i

forsk, former: af<intow, afantåw (Medels.

h.), afdntåq (D.), afdltow (Vens.) — her

og der, nu og da, af og til; han kontar

såøn liq afdntåq ivessmda, engang imel-

lem (Andst h.) ; mnt. af unde to, se Schill.

Lubb. af I s. 18,7.

affliet, tf. awflij (Plougstr.) tilsølet,

afjasket, om klæder.

afflækket, to. awfæket (D.; Andst

h., Hmr. h.); æ væj ær awfl— grøn-

sværen er gravet af den, ligeså om en
træstamme ved barkning.

afflød, no. åfø (Vens.) avner, aks,

småhalm o, desl., som skummes oven
af med hånden, når man renser korn;

i Vens. a— om rug, „hæmter" om havre

og byg.
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dflø

mod
affløde, 110. njlo (Vciis.) <

i-bw<>ii, arbejde pa reiisiiiiii^cii

sold.

afflødet, lo. awfiøt{V>.): a/?øHValsb.)

arskuiiunet.

afflødning. nu. åfiøndri i (Vens.) =
afflød.

affontet, ti'. awfonM (vestj.) : Jiå do

sHur iiir— ? fået ende på din nølen.

affældig, lo. cmfæh (Andst h., D,, io

Hmr. 11.) om nisker, gafti^l o awf—

.

afgang, no. awgåi^ æn (D.) som

igsm. : lian hår fåt hans a— (Lb.) er- død.

afgift, no. awgywt æn -wt9r (veslj.);

hwgyivt æn -ar (Mols) som rgsm.
'

afgive, uo. awgi (D.) som rgsm.,

i(,— si dæm.
afgjort, to. awgpr (D.) ; ågow (Mors,

Slet h.): (ijor (Vens.); owgpr (Røgen);

pige hendes gadelam, viser pigerne den

opmærksomhed at give dem deres „af-

hold" til gadelam, som nu bliver deres

erklærede danser ved legestuerne året

rundt; jfr. gadelam.

afholdskrog, no. ahåhkrgq (Fanø)

sed i a— besøge sin kæreste om aftenen,

sidde med hende på skødet og kæle for

hende.

afholdt, to. awhålt (Andst h.);

awhåhn (D.) ; åhdlc (Sejlstr.) = rgsm.-

afhug, no. awhoq (Ploustrup) kaldes

det, når den, som går forrest el. bagerst,

kommer til at slå mindre end den næst-

følgende el. næstforangående , som det

kan ske på en trekantet eng,

afhugger, no. åhbqar (Thy) kold-

mejselen på smedens ambolt, jfr. skrædder.

afhus, no. awhus æn (vestj.) side-

(Støvr. h.); ogbw (Himnierl.) — 1) 20 hus el. afsides behggende hus, sj.
ogpr

som rgsm.; haj jor d å; haj hår åjor d;

ilr ær (Ijor (Vens.). 2) fek i ågow?

lik 1 arbejdet færdigt; de æ wal ågow

(Mors), arbejdet er omhyggelig udført.

3) „et a— øg". Mb., udslæbt, afkræftet;

(le ær åjor mæ ham (Vens.), ude med

ham.
afgjoring, no. awgøjrd'ri, awgøraif

æn (vestj.); ogøjr^fi æn (Hovlbjærg h.);

awhæn (D.); åhænafhænde, uo.

(Åle s.) = rgsm.

afhændig, to.

Andst h., Hmr. h.),

fra hånden, derfor

at komme til, om ting, marker.

afhængig, to. awhæh9 (D.), et a—
a nåw9t, som rgsm.

afhøres, uo. aw}iøri>Sy awhør tf.

awJmna (D., Malt,

det som ligger langt

ubelejligt, vanskeligt

åianøv (Vens.) — a har en^n awgøjr<^r( te <>r, 30 (Malt h., Hmr. h., D.) ;
åhør tt. (Andst h.)

;

sled al sætte det hen på, gore af det;

,få a— for noget", brug; jfr. gjerning,

afgræsse, no, awgræjs -ar -jst -jst

(D.); awgres (Hmr. h.); awgræjss tf.

(Sundv,) — 1) afgræsse. 2) det samme

som „afredet" (s. d.).

afgå, uo. awgg (D.); agg (Thy) —
1) gå af brug, høp æ no awgawdn (D.)

ordet høp (bryllup) er nu gået af brug.

^) hij:>l ågon (Thy) træt af gang el. 40 råde over dem.

ahørds (Hadersl.) — konfirmeres ; han skal

awhørds, ær awhør; Uyiv ahør (Agersk.).

afhøring, no. awhørd^ æn (Malth.)

go te awh—, konfirmationsforberedelse.

afhøringsklæder , no. awhør^ris-

klæjpr flt. (D.), konfirmationsklæder.

afls, no. afi's æn (Sams), justits?

de æ da æn fåU a— do håhr, kom-

mando, når en vil råde med andre.

arbejde. 3) ågon el. å— ful (Thy)

overvættes beruset, om msker.

afhæstet, to. awhgestH (D.); aw-

hæst^r (Vejr.); åhæjstad (Mors, Thy);

åhæst9 (Aby, Vens.) ; ahæstat (Agerskov) —
om hoppen, når den er bedækket og

ikke mere vil modtage hingsten, jfr. af-

sprungen; spøgende om en mand, der

har holdt heste, men har måttet ombytte

afjasket, tf. awjaskH (D.) = rgsm.

afkat, no. se abekat.

afkjørt, to, tf. awfcgr (D., Malt,

Andst) ; ohjj<*r (Gisl. h.) ; o^kgr (Slet h.)

;

å(^r(Vens.); #</r (Stagstrup). — 1) ud-

kørt, hår i jær moq awkgr? (Lindk.). 2)

træt, udaset, om dyr og msker; beruset.

afklippe, uo. åklep (Agger) = rgsm.

afknavet, to. awknaw9t (vestj.) om

dem med stude, no æ han Uoivdn aw- »o marken, afgnavet af kreaturer, æn æ så

hæstH (Lindk.).

afhold, no. (Horsens) Mb. kæreste,

mest Jqv det løse"; gadebasserne, de

to karle, som vælger og uddeler til hver

awknatpdt, te m ka jaw 9n flak lus owdr

dn mæ æn swøv.

afkom, no. awkom æn (D.); åkom e

(Vens.) 1) = rgsm. — 2) slægt, familie:
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ud a dæn awkom (D.) ; Kr. 1. 224. lo.

:

„ da sig mig, hvem din afkom er, så lader

jeg dig være"; II. 188. 11.: „imedens du

haver din ære så kjær, da sig mig noget

af afkommen din".

afkrog, no. awkråq i (Tolstr., Vens.)

;

awkrgq æn -oq (D., Himmerl.); bwkrgq

æn -oq (Hjelmsl., Mols, Søvind s.)
—

rgsm.

afkuløret, to. awkåløt^ (Agersk.);

(iwkolørH (D.), broget.

afkynde, uo. di ær awkijnø (Ang.)

der er udlyst for dem, om brudefolk.

afl, no. og smstn. se abild.

aflabe, uo. awlav -dr (Tønder),

drikke, slikke indholdet ud af: æn ihr^ri

awlapsr mand ek, eii. ilder uddrikker ind-

holdet af mange æg.

aflagt, tf. awlæjifn (Lindkn.); awlg

(D., vestj., Hmr.); owlp (Røgen); ålo

(Vens.) 1) = rgsm. 2) hun ær awlg

(D.), har gjort barsel, men er endnu
sengeliggende; a wår jawn a— te æ
hnåop; a hår van awlg, har været

sengeliggende; a ær a— mæ æ kyj<>r9n,

jeg har måttet høre op med at køre,

som når en hest er syg; no æ han a—
_,

syg og kan intet udrette.

aflang, to. awlåin (Himmerl.); ålari

(S. Sams) = rgsm., jh-. langvis rund.

afledt, to. awljæt Ilt. -t (Rkb.):

awl— tbw, udsøgt uld, awl— katåfldr,

de som blive tilbage, når de dårligste

ere afsøgte.

aflive, uo. awlyw -9r -H (vestj.) =
rgsm.

aflægger, no. awleq^r (D.), skud

af en blomst el. et træ bestemt til at

plantes; æn awleqdr grgr et gåt, nær æn
sæj<fr tak får '»n; hæst, nær æn stæl )n.

aflægs, to. ålæjs (S. Sams) ; awlæjs

(Fjolde); bwleqs (Hjelmsl., Mols); åleqs

(Åle s.); awlæpns (Andst h.) 1) som
er udmattet ved arbejde (Fjolde). 2)

gammel og svag (N. Jyll.) ; også om toj,

gammelt og dårligt ved brug og slid

(Andst).

? aflænds, to. plæns (S. Sams) ilde

tilpas, af sygdom.

afløb, no. awlåv æn (Malt, vestj.) =
rgsm.

afløben, tf. awlovan (Andst h.);

oldv<m (Horn. h.), om en ko: vi kan et

fo dn awl— , lå kalv i den; Horn. h. om

får; se afsprungen; awlåv&n træ (D.)

knastret og knudret træ, maseret træ.

aflød, no. Mb. en forskellig farve.

aflødet, tf. awløåat (D. glds.) med
liere farver, jfr. afkuløret.

afløftet, tf. awlowt (Malt h.) om
brødet, frafaldet, når skorpen har skilt

sig fra krummen under bagningen; om
træsko : løftet overdelen af.

afløsket, to. awløskat (D.) — afledt.

afløst, tf. awlødst (Vlb.) død, udløst

af sygdom.

afmalet, tf. amnål (vestj.); bwmåh
(N. Sams) 1) = rgsm. — 2) bleg i

ansigtet (N. Sams).

afmalket, tf. awinålkH (D.); aw-
inålkd (Sundv.); om koen: malket gold;

gjort malkearbejdet færdigt: vi hår a—
(D.).

afmindelse, no. åmejals æn (Åby,

Vens.) = alminding.

afminding, no. åmen^ti æn (Mors),

at give en noget til a— , som vederlag

for afståelse af noget andet.

afmålt, tf. gmbl (Støvr. h.) =
rgsm.

afne, uo. apn (Medels. h.) an-

strænge sig ved arbejde.

afpraggiet, tf. awpraqi^d (vestj.)

30 færdig med sin syssel, med husarbejde.

afrappet, tf. awrapH (Malt) ud-

revet, afplukket, om tjer; mager, ussel,

om msker og dyr.

afrede, uo. awræjH tf. (D.) 1) vi

hår awræpt , vi skal te å ræj aw (D.):

hvor flere have eng fælles uden skelgrøft,

hugges et skår med leen , æn reskar,

imellem stykkerne inden arbejdet, hvert

andet trin lægges en lille tot græs for

<o at afmærke skellet, dette er at ræj aw
el. græjs aw. 2) blive færdig med at så

sæden (Sønderj.) Molb.

afreden, tf. awræjm (Malt), om
hoppen, der ikke mere vil modtage
hingsten, jfr. afløben.

afregning, no. awræjmii æn (D.,

vestj.); åræmri (Åby, Vens.); awræ9ii (Hør-

mested, Vens.) 1) = rgsm. — 2) fisker-

nes opgorelse af deres meUemværende
60 ved endt fisketid, St. Hans, med påføl-

gende gilde (Holmsl. klit).

Afrika, no. afrikå (vestj.), verdens-

delen.

afriver, no. awrywdr æn (D.), en
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hjælper, der med rive følger slætte-

kiirlciie, når de slår ind i græsset.

afsaggiet, tf. awfsaqi^d (vestj.) =
arpraiigiot.

afsavn, awsimn æn (vestj.), de dpr
II eri^n aws— g, det savner jeg ikke.

afse, uo. awslp (vestj.); åMJ* (Vens.,

Agger) — undvære, a kan et awsip ham;
Jiqj ku ohr åslj no te dé fat9 hror"

(irf). 89. i.; „hun kun lyw^l it åslj mæ^ ^'^

Vuelb. s. 34.

afsejling, no. amæjpfi ^>^^ (^- Ho)
I ) = i'gsm. i2) gilde, som den , der

rejser, giver til de lijemmeblivende (Fanø).

:!) den sidste puns ved et gilde, når

iiKui er ved at rejse hjem (Lb.).

afsid, no. et Mb. en afdeling i

ladebygningen til at sætte fra sig i f. eks.

halm, vogne m. m., efter Begtrups teg-

ning, Beskr. ov. Agerd. i Danm., Jyl- 20

land 1. s. 163. 165, udentvivl = udskud

fs. d.); (Møgeltønder).

afside, no. awsij æn (Rgk., D.) de

Icq-n- te æn awsij^ afsides, langt fra alfar

vej; ud Ir æn awsij.

afsids, bio. Mb. [åimis] (AIs) bag-

vendt, avet ; men især om den, der " er

kommen til at sidde el. ligge således, at

han ikke kan rejse sig eller komme op,

som det undertiden er tilfældet med so

licste, der vælter sig på ryggen (Søndj.);

i

tv. afsigels, afvæltet.

afsigels, to., bio. awsilc^ls, awsiks
>'\. (Fjolde), leJi^r, ær aws— , om hest og
ko, der ligger på ryggen uden at kunne
rejse sig selv; jfr. afvæltet.

afsindes, to. [awsinøs'] (Angel, Hag.).

han er afs— , har slået det af sindet, af

tankerne, har opgivet sin hensigt.

afsindet, to. awsinøt (D.) afsindig. 40

afskaffe, uo. awskaf -9r -H {\esi].)
\

1 1skaf -dr -a -d (Vens.) = rgsm.
;

„haj
iril no ha de skotvrapsi åskaf9" , Grb.

:21.7.; oskafed tf. (Himraerl.).

afsked, no. awskæpn æn (Hmr. h.,

-Malt, Ribe); awske æn (Sejlstrup); aw-
xkip æn (Slet h.); awsk^ æn (Sundv.);

nwshi æn (Hjelmsl.); bwskejd æn (Mols)

= rgsm.

afskildre, uo. awskæhr (vestj.)

— rgsm.

afskrift, no. awskrowt æn (D.),

huk. (Vens-.); åskroivt æn (Ale s.); bw-

skroivt (Hjelmsl., Mols).

afslag, no. awslaw æn (D., Sunde-

ved) ; dslaw e (Slot h.) ; åslæt æn (Børgl.)

;

åslaw e^ (Røgen) — 1) nedsættelse, awsl—
/ skat, i udgywt^r. 2) afslag, nej; fo
åslaw (Røgen), få en kurv.

afslid, no. awsled æn (D., Hmr.)
det som der går til i slid på klæder og
redskaber.

afslæbt, to. awslæft (Malt, Hmr.);

oslæft (Hoin. h.); åslæU (Vens.) — op-

slidt, om msker og heste, æ Jiælnufs æ
hl'6w9n awslæft.

afsmag, no. awstnåq, æn (D., Hmr.)

;

awsmak æn (Sundeved); bwsmåq æn
(Hjelmsl., Mols); dwsinpq æn (Søvind s.);

osmaq (Gisl. h.); awsmaq i (Vens., S.

Sams [? owsmaql) = rgsm.

afsnakket, tf. awsnakH (vestj.);

awsnakd (Sundv.). 1) vi hår aw— (vest.)

er færdig med at tale. 12) vi hår H aw—
(vestj.), aftalt.

afspring, no. awsprøri æn (Malt);

åsprøfi æn (Hmr.) — harens sidespring fra

sporet.

afsprungen, to. åsproii<)n (Tolstr.,

Vens.); osproti^n (Horn.) — hopper og

får er afspr— , når de ved bedækningen

er blevne befrugtede; jfr. afhestet, af-

løben, afreden; i Horn. h. om heste

alene.

afspændt, tf. awspæn (vesij.; Ang.)

fo aw—
f

få hestene spændt fra.

afstand, no. awstaj æn (Vens.) =
rgsm.

afsted, bio. astæj (D., Randers,

N. Slesv., Mors); åsté (Vens.); oste (Lild

s.) ; åstéj (Hjelmsl. , Horn. h. , Mols)

;

owstæj (Bj. h.); ostej (Himmerl.); æstej

(Sall.); ajst9 (Agger). — kom æ væj

astæj (D.), komme ad en vej ; djær væj

fål et hjær astæj (Kolding), deres vej

faldt ikke her om ad; a ka et kom a—
mæ H (D., også Vens., Himmerl.), få

det sat i værk, udført; kom gal a— (D.),

komme til ulykke; om en pige, blive

besvangret; „pigen mat no go te b^cej^ls,

hwant hon wa komøn åste^n" Grb. 16i2. 2^.

pigen måtte nu gå til bekendelse om,

hvordan hun havda baaret sig ad. —
ostejpd! (Himmerl.) afsted! frem!

afstilt, tf. awstilt (D.) opsat, for-

purret, om en avktion.

afstå, uo. awstg -r -ståj -stai^n

(D.) = rgsm.
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afsuntet, tf. awstmt&t (vestj.) færdig

med at sunde sig.

afsvalet, tf. awsuwsUt (vestj.) af-

kølet.

afsyn, no. awsøjn æn (Holms!.),

vansyn, de ær aws— g H, mods. alsyn.

afsyne, uo. awsjøn -dr (Rkb.),

æ hæk skal awsjønss hnån, retslig synes,

når den er ryddet.

afsæt, no. awsæt æn (D.); åscet <e«io

(Agger). — 1) afsætning på handelsvarer,

2) dær ær æn awsæt o '<»r (Rkb.), om
noget der tager til eller af trin- eller

trappevis.

afsætning, no. åsætnsri i (Vens.);

o^sæpti é (Slet h.) = rgsm.

aftale, no. awtål æn -»r (D., Hmr.),

huk: (Vens.); bwtål (Hjelmsl. , Mols);

awtal æn -9 (Sundv.); gtål æn (Støvr.);

ålål æn (Aale s.) ; atål (Fanø) — de ær 20

æn uwr o æn awtål, ord og aftale (vestj.)

;

= rgsm.

aftegn, no. awtæjn é (Vens.) ; aw-

tæjn æn (Mors) — mærketegn på et dyr

;

tegning på et kreatur, som er afvigende

fra dyrets hovedfarve; hwans fur awtæjn

hår di suwH hås ? — to , dæn hår trij

hwij fæd^r å æn låri blæs (Mors).

aftegning, no. awtæjn^fi æn (D.,

te awt9n (Agersk.) mod aften; igor awt^n

(vestj.) igår aftes; o mån awt^n (vestj.)

imorgen aften = / mån awten (Vens.);

dæn nån awt^n (Støvr., Mols) forleden

aften
;

jfr. godaften ; høste-, frue-, hellig-,

jule-, konge-, Mikkels-, Mortens-, nyårs-,

Peders- (se Peder).

aftenbløde, no. morgenrøde gir a—
Kk. 148. 1669. (Sundv. Brede).

aftenbøn, no. awtsnhon æn (Vens.)

:

awt<)nhdn æn (vestj.) = rgsm.

aftenflugt, no. qtmfidtvt æn (Fanø)

ændernes flugt om aften fra havet til

damme i klitterne, jfr. måneflugt.

aftengavn, no. awtmgawn æn (vestj.)

den kvindegerning i huset, som gores

om aftenen,

aftengjæft, no. awt^ngæwt æn (Ag-

ger) aftengift til køerne.

aftengrin, no. awPJngreJ é (Vens.)

latter om aftenen: „di fék dhu da djæt

a— maq te djæt nwngrej" Grb. 41. 'S'i.,

de fik sig da deres aftenlatter mage til

deres morgenlatter.

aftenkonge, no. awtdnkori æn (Grene

s.) hyrden, som fører køerne først hjem
om aftenen pintsedag; jfr. græstyv, nat-

ravn, tallerkenslikker.

aftenkors, no. således kaldes „marc-

Hmr. h.) mærketegn på et dyr = aftegn, so korset" (se d.) i Thy; det tegnes med
aften, no. awtdn æn -9r (D., Malt,

Andst, Sall.) ; atan æn (Nordby, Fanø) ; apn
(S. Ho, Fanø); åwt^n æn -3 (Åle ved

Horsens); awtsn æn -d (Søvind s.); aw-
tan i -9r (Vens.; Mors, Agger, Hjelmslev,

Mols, Heil., Horn. h., Hjarnø ved Hor-

sens, Randers, Agersk., Angel); åwd^n
æn -3 (Sundv.)

;
qt9n æn -ar (Fjolde) =

rgsm. ; m ka gor tnæja o niælmadaws

fingeren på sengestokken. J. K. 314).

aftenmand, no, se morgenmand.
aftenmælk, no. awtrnmjælk (D,.

vestj,) 'det mål mælk, som malkes om
aftenen,

aftenregel, no. i ordspr. : aftenregel

og morgenregel sæder it (Brandrup) ; hus-

ordenen aften og morgen stemmer ikke,

aftenron, no, i ordspr.: månmori-^l

hwitar dn vel, awt^n komør sjælhbjan *(i æ hæjar en awtsnron^t el. — /"ojiV^ (Røgen
(vestj.), jfr. ,,mé ka hol niæja næ me
wel, awteni hjje sæ sil" Grb. 246.351.;

de ær et aivtm en! så Glustdd tnæn te

djær kwbnar , di ruwsst aw om mæja,
te di håd erien håk fåt dæn daw (vestj.

ordspr.); om awt^nar (vestj.), d. e. hver

aften = åm æ awtan (Agger). — ijawtan

(D.), æjawt^n (Agerskov )iaften. — ijqtvas,

i jawas (D.), æjawas (Agersk.), ijqwas

(Hjelmsl.), ijq9s (Thy, Hanh. , Vens., so

Støvr.), æjåwasi^nnåN.) iaftes. — i øwdgor-

jatvas (Hjelmsl. h.); iguwar jawas , i

æwagujawas (Hjarnø); igojqs, iandagojqs

(Vens., Hanh.) igåraftes, iforgårsaftes. —

s.), forklaret således, at rask arbejde,

der giver forspring om morgenen, er

bedre end at „rode" silde om aftenen;

-n- mulig indkommet for rimets skyld.

aftenrødt i rimet: a— gjor dagen

sødt, morgenrødt gjor dagen blødt (vestj).

aftensang, no. awtansåy^ æn (D.,

vestj.) i tim. de wå hans månhon o de wå
hans a— (vestj.) hans ønske tidlig og silde,

aftenfærd no, awtansfqr æ.n (Rkb,)

;

awtansfqa æn (Hads h,) aftensfærd, de

ær et gåt å sæt åp te awtansfqr.

aftensgavn, no, awtansgatpn (Holms-

land) aftensarbejde, = mørkningsgavn.



aftenskjær—afvaret 11

aftenskjær, no. awtmskær (D.,

mulig- lU.) = rgsiii.

aftensløbende, iio. awtdnsldbin æn
(Agg(M) et løb i byen om aftenen.

aftensmad, no. awtmsinad (D.);

'i/r/roisiiuid (Agger) = rgsm.

aftensmand, no. awtdnsman æn
(llgkl).) en, som er god til at være oppe

DMI aftenen.

aftensmål, no. awt^nsrnpl (vestj.);

(iU)Unsingl æn (Mors); awt^nmål [et]

(x\gersk.) det mål mælk, som køerne til-

så iinnen giver om aftenen.

aftenspraggi, no. (mt9nspraqi, iiiv-

inispraqi æn (Rkbg.) — 1) den syssel i

huset, der gores i mørkningen, inden

man tager aftensæde. 2) en person,

iliT går og roder over sit arbejde, når

(Icl er blevel mørkt.

aftensrend, no. awtimsræn æniR^k.)

løben ud ved aftentide, awt— æ skit

får oti falk.

aftenssaggi, no. awt^nssaql æn
(veslj.) — aftenspraggi.

aftenstid, no. awtønstij æn (Vens.)

= rgsm.
;

„di tøt bhr, de di ku ha stijlt

dej mvt9mtij her", Grb. 50. 152, de

tyktes aldrig, de kunde have anvendt

den aftenstid bedre.

aftenstjærne, no. awtandjan æn
-n>r (Malt) ; -stjan æn -dr (Andst) ; -stjar

(en -'Jr (Vejr. s.) = rgsm.

aftenstund, no. awUnstån æn
• Agger) = rgsm.

aftensuk, no. awt^nsok e (Vens.)

= rgsm.
;

„de ivar hæt a— å de wa
lidd mbnsok" , Grb. 210. 44., det var

hendes begæring tidlig og silde.

aftensunner, no. i tim.: aften-

sunncr gjor morgenlunner (Mors, glds.),

1
: det at være længe oppe om aftenen

volder, at man ligger længe om mor-
genen. Udtrykket kan jeg for tiden ikke

tyde.

aftensvand, no. awtsnswan æn
(Rgkb.): de gir reet æn awt— , regn,

der varer til om aftenen.

aftensyssel, no. awt^nsysi>l æn
(vestj.) aflenarbejdet inden dorre.

aftensæde, no. awt9nsæd æn (D.,

vestj.); awtx>nsæd æn (Randers); åidd^n-

sæ^ [et] (Sundv.) — sæde og arbejde ved

lys om aftenen
;

giJr I lå^ awtdnsæd ? (D.).

aftnes, uo. de awtms (Vens.) = rgsm.

aftning, no. awt<fn<)ii æ.n (Mols);

awtnari æn (vestj., Andst) — mørkning,
skumring; ,det var sådan i æ sildige

aftning", Kr. IV. 164., jfr. plasning,

aftræk, no. åtræk æn (Agger);

awtræk æn (D., vestj., Randers); otræk

(Horn. h.); awtræk æn (Hjelmsl., Mols);

odtræk é (Slet h.) — 1) afsætning, dær
ær evien guwa awtræk o stvyn. 2) kalk

og sand, som man trækker vægge op

med (Rgkb.).

aftyret, tf. awttjr<id (Lønb. s.) koen
er aw— , har været tiltyrs og er med
kalv, jfr, afløben.

aftægt, no. awtæqt æn (Tolstr., Slet

h.); awtæc æn (Rørgl. h.); awtæjt el.

awtH æn (vestj., D., Lindk.), begge for-

mer i smstn. ; awtæjt et (Agersk., Brade-

rup, Sundv., Angel) — 1) den underhold-

ning, som en ejer forbeholder sig, når

han afstår sin ejendom, bestående af

fødevarer, penge, kørsler el. andet arbejde,

som da ydes af den nye ejer, jfr. Hag.

s. 2. ; han se&^r nåk o awtæjt ve dæj
(vestj.) om en, der sidder på en kant

af bænken hos en anden. — 2) aftægts-

boligen. — 3) oe awt— o æ mon (D.)

månens aftagen. — jfr. ophold.

aftægtshus, no. awt^tshus æn (vestj.
)_

huset, hvori aftægtsfolkene bo.

aftægtskone, no. awtats- el. awtæjts-

kuwen æn (vestj.) en kone, som er på
aftægt.

aftægtskontrakt , no. awtHskon-

traqt æn (vestj.) kontrakten, der ordner

forholdet mellem aftægtsgiver og -tager.

aftægtskorn, no. awtHskumn de

(vestj.) korn, der ydes som aftægt; ligeså

awt^tsnijælk osv.

aftægtsmand , no. awt^tsman æn
(D., vestj.) en mand, som er på aftægt.

aftæring, no. awtæreif æn (D.,

vestj.) stor aft— i et hus, o: der går meget

til af mad og drikke.

afuld, no. aful e, best. afulc flt.

afuhr -dm (Åby, Vens.); afdl e (Hjør-

ring) — såmeget man kan rumme i begge

arme, en armfuld, favnfuld hø, strå; „i

sam giilaw wæhr e hil aftd tord nir"

Grb. 161. 6., i samme godlag vælder

en hel armfuld tørv ned.

afuldtag, no. af^ltaq e (Vens.) =
afuld,

afvaret, tf. awivår (Rgkb.): æ væj
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ær aw— , ailagt o: der er gjort bekendt,
[

at man ikke kan el. må færdes på den.

afvreden, to. awvréjan (Agerskov,

D.). — 1) som er medtaget af en ubetyde-

ligere sygdom. — 2) dm awvrejdn ofi

— tvær, arrig, om born (D.), jfr. kroven.

afvæltet, to. awvælt (D., Malt);

avdls (Øst. Linnet, Agersk.) — 1) at ligge

a— , di cer avdls, om msker og dyr,

ligge på ryggen, således at man ikke i

o

kan rejse sig; når et kreatm- bliver

„ovælt" så det ikke atter kan rejse sig,

skal man have fat på et mske, der har

slået en angermus ihjel med bagen af

sin hojre hånd, og såsnart dette mske
stryger med den hånd tiende på kreaturet,

så rejser det sig og fejler ingen ting.

Et kreatur bliver „ovælt", når nogle
\

hekser har skrevet „ korser og tegn " på det

sted, hvor kreaturet har ligget. Kr. VI. 263. 20

103., jfr. afsids. 2) han ær awvælt, udmat-

tet, afkørt (Andst h.); også om fuldskab.

afvanende, to. awwåhdn (vestj.)

kræsen, vanskelig at gore tilpas.

afådet (?), to. awoddd (?) (Vejle)

kræsen, som for tidlig får afædt.

afåndet, lo. awånd (Ang., Hag.) i

kortåndet.
j

ag, no. et Mb. et tækket rum mel- i

lem to ladebygninger til gjennemkjorsel 30

med sædlæs el. en afdeling i laden til

vogne (Sønderj. v. Ribe); jfr. vognag.

age, uo.

I. åq langs vestkysten fra Ribe t. Vens.,

samt Skive, Fjends h., Grenå,

Silkeborge egnen mellem Frede-

ricia og Haderslev.

IL aq nærmest den østj. form. Vens.,

Viborg, Mariager, Horsens, Medels.

h. , Sem V. Ribe, Hammelev, 40

Vonsbæk, Skrystr. v. Hadersl., til 3.

en linie omtr. mellem Åbenrå og
Tønder.

III. ak, Sønderj. syd for den sidstn. linie

til sproggrænsen.

I. åq -9r aqt aqt (D., Grindsted, Nø-
rup V. Vejle; Hvejsel).

- -9r aqt aq^n (Lemb).
- -<> pq åqdt (Silkeborg).

.- -d åq å^r{Tåning).
- -') åqt åqt (Røgen).

- -9r oq åq9n (Rur, Vejrum, Ag-
ger); oqpn (Mors).

- . -i)r åq åq9n el.

aq^

aqi)d

åq -^r åq^d åq^d (Thy).

- -9 pq åqt (Hads h.).

- el. qq aqd aqt aqt (Vor h.).

- -dr åqt åqt (Grenå, Tved på
Mols, Dover, Hjelmsl. h.; S.

Hald, Rougsø h.).

- -dr pq aqdn (Kobbernp ved

Skive).

- -9r pq åq^n (Davbj. Fjends h.).

- -d aqt åqdt (Rjært v. Hadersl.).

- -9 åqdt aqt (Aller v. Hadersl).

bq -') pq el. bqt pqt (Søvind s.).

II. qq -dr aqt aqt (Falslev ved Mari-

ager, Støvring h. ; Uth, Horsens,

Rårup, Rj. h.).

- -dr pq aqt el. qqdd (Lild s.,

Hanh.).

- -dr pq qqd (Vens.) ; ft.

(Havbro, Års h.); tf.

(Mammen v. Viborg).

- -'/• pq aqt (Helium h.); tf.

aq'ht (N. Salling).

- -dr -dd -dd (Årdestrup, Horn. h.).

- -dr -dt -dt (Almind v. Viborg).

- -d -d -d (S. Sams).
- aqdr qqd aqdt (N. Sams).
- aqdr aqt aqt el. aqdn (Rran-

derup; Spandet, Sønderj.).

III. aJc æJcd odk okdn (Sundv., Angel,

Hjoldl.).

- ækdr tøk okdn (Egebæk).
- akdr Odk akdn (Ladelund).

- akd akdt akt (Åbenrå).

1. uvirk., køre, d. v. s. sidde på en vogn;

kudsken siger: a vel sjæl kyjdr, i)iæ)i,

do må kont, åp o åq (vestj.); åq i sle;

di ækdr ridnt te spitåicdl (Ang.) de

kører rent til nar.

2, indvii^k. : åq nioq, klyn, køre møg,

tørv (D.).

do æ korrvdn næt åp o åq (vestj.) du

er kommet galt afsted; dær æ do

koindn op å qq mæ din stvawdr (Lild

s.) der er du kommen til kort, har

fundet din overmand, alm. ; haj ær
blti åpå ham å qq (Vens.) rider altid

på ham, overhænger ham; „ville op

at age", ville på spil; „han ved ikke

andet end han ager, da går han";

„hun har været oppe at age", om
en forført pige (Vens.); do hår nåk

løst te å kom åp å qq -^^el (Vens.)

til urolige born: i gamle dage hen-

tedes sild ved Limtjorden; huddn ær
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'>t do si'd'>r o åqrir! (D.), til urolige

born.

Orck'l forekommer endelig i begyn-

Itlsen af flere bornerim:

ak å ro te Synøhår^ bro å køf dæn lil pik

cl pa ny hos å sko, Fb. Fra H. s. 104;

(i(/ å qq, frani å t^hqq, så ska vi ha æn
sok^rkqq,

IUlf vi nåw9r å køv får, så skal H vær
a sokdr å smor,

wn knap i æ hat, æn blom i æ nak
å (cn kåpf ful a sirør (o : rosiner), (vestsl.)

agebol, no. qkbol et (Fjolde) agefjæl.

agedant, no. se adjudant.

agedor, no. åqdqr æn -ar (Mors)

;

qqdhr æn (Vens.); qqdqr æn -^n (Lild s.)

porten ind til agerummet.

agefjæl, no. åqfjæl æn -hr (vestj.);

åqfjæl æn -æl (Tyrst. Vr. h.)
; qqfijH (?) æn

(Vens.) tværfjæl over arbejdsvognen til 20

al sidde på.

agefærdig, to. qqfard (Vens.) færdig

til indkørsel , f. eks. om korn på mar-

ken; y,så war e ene djæ læjlihjæ å leq

dær å tø dé hiU da, næ di ha a— kun
hjem åpå di tør^r mark^ Grb. 25. 17.,

det var ikke deres lejlighed at ligge og

tøve der den hele dag, når de havde

kørefærdigt korn hjemme på de torrere

inai'ker.

agehynde, no. åqhøn æn -9r (D.)

et hynde til at lægge på agestolen.

agegulv, no. aqgul æn best. -m (Lild)

køreport i laden.

ageknippe, no. qqknep e -dr (Vens.)

fl knippe halm til at sidde på istedetfor

agestol i de gamle vogne
,

jfr. sæde-

knippe.

agelæs, qqlas æn (Nordslesv.)
; qq-

{

Ues \e\ (Horn. h.) d. s. s. kwæjlas, det 40

sidste læs korn, som køres ind, hvorpå

alle høstfolkene ager syngende hjemad.

agen, no. og smstn. se agern.

agende, no. qJc9n et (Sundv.); åqin

(Agger); qqi e (Vens.); qqdn (Nordslesv.)

— et gåt a— , et rey, a— , god eller slet

kørevej, — vejr, — lejlighed; et rer^ qken

cer ålti bæ^r som et storjart9 gå9n (Valsb.)

at køre med en simpel lejlighed er altid

bedre end hovmodig at gå, ordspr.

;

a fæk mæ et qq9n (Agersk.) jeg kom op

at køre; ka a fo åqin mæ dæ? (Agger);

„haj fålaqt aqi mæ dem" Grb. 81. 14.

— Molbechs ågen, ågind, ugind (her er

ågind idag, gæster; ågind lam, stude o:

fremmede, tilløbende) har jeg i Lyngbys
saml. fundet opgivet fra Himmerl.: bq;in

fo<>r, lam, men ikke om heste og kør;

forklaring ved jeg ikke. — jfr. møg—

.

ager, no. a^,)r i aq9r (S. Sams, Tolstr.,

Vens.); aq'ir æn qqdr (Åby); qqpr æn
qqdr (Mols); aqo æn qqø (Søvind s.); aga

æn -r3 (Hjelmslev h.); aqsr æn aqdr

(Mors, Tyrst. Vr. h., Bjerre h.. Horn.

h., Støvr. ; Hovborg, Malt h.); aw9r æn
aw9r (D. , Hmr. , Sall.) ; asr æn qr9r

(Fanø) ; ak^r (Angel) ; dkd æn akd

(Sundev.) — ager på marken; marken
er aw9r om awdr, hvor der er udskiftet

således, at hver enkelt ager bestandig

har sin ejer (D. ; ligeså Ang.) ; de havde

ager om ager, Kr. VI. 115.; kast æn
awdr ud el. smid sn samøl (vestj.), ploje

fra midten til • siderne, fra siderne til

midten; jfr. hegne. — Stednavne: Dal-

aq^r; TærpaW')r, Terpager; Guhr, Guld-

ager; Råør , Roagei'; ånsør , Andsager

(D.); 5råM73^ Broager (Sundv.)
;

jfr. bår—

,

hvede— , høst— , korn—

.

agere, uo. agijyr -dr -H (D., vestj.)

leve i sus og dus, gore gale handler,

svire o. s. v. ; lat. agere.

agerende, no. awsræn æ.n -cenør

(D.); aqdræn æn (Slet h.); aq^ræj i -jf>r

(Børgl. h.) ; alc^ræn æn -ænø (Sundv.) =
rgsm.

agerhø, no. awarhyjd (D.); qrhyp
(Fanø), modsat enghø: hø groet på
agrene.

agerhone, no. aqsrhon (Agersk.);

akrarihon æn -hons (Braderup); qqdrhon

æn -hons (Sejlstr., Vens.) ; awdrhon flPw(D.)

;

akshon æn -hons (Sundv.) — perdix ; æntsn

ær H æn ul æhr æn aqdrhon (Sønderj.)

ordspr. ; nger æ hem^l sir ur som æn
awdrhon kraw; så for vi ræjn inen træj

daw (vestj. vejrmærke), jfr. „agerhøns

krave gir regn inden tre dage", Kok
147. 1657. (vestslesv.) ; når agerhønsene

skraber, får vi uroligt vejr, Kr. VI. 261. 86.;

de siger om vinteren: aw mi tædr! —
t<pr, tæer, tædr! Skgr. 1. 106. 414. (vestj.).

agerhonsegræs, no. aqdrhonsgræjs

de (Bj. h.), mulig en sivart, findes ved

mergelgrave.

agerhonsekok, no. aq^honskåk cm
(Tåning) agerhønsenes han.

agerhonsesky, no. awf>rhiinsskøj,æn
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[= flt.] (Holmsl. klit), vistnok — lamme-
skyer, jfr. agerhøne, mærhale.

agering, no. se agern.

ageringlione, no. se agerhone.

agerkål, no. alm. fællesnavn for

brassica campestr. L. samt sinapis arven-

sis L. ; agerkål og agersennep.

agermåne, no. J. T. (Ålborg, Thy),

en plante, alm. agermåne, agrimonia eu-

patoria L.
;

jfr. Nyrop V. Sk. s. 40.

agern, no. agf^n et -9 (Hads h.);

aqen et -9 (Røgen); aqan æn (Hjarnø v.

Hors.)
;
qq^n æn (D.)

;
qJé^n et -f> (Sundv.)

;

akrsifi æn -9r (Braderup) — frugten af ege-

træet; han stor å lyor te æ qqsn-fåt

(Hjarnø), om en, der lurer: han lytter

efter agern-fald.

agernkop, no. qqdnkåp et (Røgen)

skålen, hvori agernet sidder.

agerntræ, no. qh>ntræ et -9 (Sunde-

:

ved), en eg, når den står ved huset;

ellers i skoven : eq.

agerren, no. aw9rræjn æn -jn (D.,

vestj.) = rgsm,
;

„bunden krøv i awer-

ræjen, bæggi hans bejn bløw sønder-

vræjen", Kr. II. 330.4.

agersennep, no. J. T. (Århus), en

plante, sinapis arvensis L.

agersten, no. aqorstmi flt. (Tolstr.,

Vens.) sten, som samles af en ager. ;

agertorn, no. J.T, 321 (Ålborg), en

plante, krageklo, ononis L. ; awertuer i

Rødding v. Viborg.

ageruld, no. J. T. (Haderslev), en

plante, kæruld, eriophorum L.
;
„de bjorne

var hvide som hvid ageruld " Kr. I.

226. 6.; „de fem var læsset med ager-

uld" Kr. II. 229. 2.

agerum, no. aqdrom, (vestj.); åq-

rmn (Thy) en kørelade ; køreporten ved

den ene side langs husvæggen kaldes

agerum, selve laden: åqsrotnslå (Thy),

aqdromMå (vestj.), portene derindtil: åq-

romsdqr flt. (Thy) el. åqdqr (Mors); han
hår såt æn aqsromlå o æn hywrdnt sals

(vestj.), tim. om en, der slår stort på;
han hår ves såt æn aqerom honshus!
(vestj.) spottende.

ageskår, no. Mb. (Sønderj.) d. s. s.

agerom el. en vognport.

agestol, no. åqstow^l æn -wal (vestj.)

;

hqstol æn (Søvind s.); qqstol i -stnml
(Vens.); q.qstuw9l æn -wol (Støvr. h.);

qJcstol æM -ol (Sundev.) = rgsm.

agestud, no. åqstub æ.n -udiy^^M^)-.

oqstuwd æn (Himmerl.j — kørestud.

agesæd, no. åqsæd (Andst h.) den
nederste fjæl i arbejdsvognen; se have.

agesæde, no. åqsæi et (Vor h.)

agefjæl, at lægge over vognen til al

sidde på.

agesæt, no. awsæt æn (D., Hmr. li.j;

åsæ.t (Sall.) ; bsætn^ri æn (Horn. h.)
; qqsæt e

-9r (Vens.); ås9t (Thy); åsæt (Vejr.), itk.

(Sams, Rårup) ; osæi -9d(B\mmev\.) — alle

dele tilsammen, som udgor overdelen af

en stadsvogn ; formerne på dem fra D. og
Vens. nær synes bestemt at tyde på, at „på"
er den første del af sammensætningen.

agetrængt, to. åqtræn (Andst h.j

som trænger til at komme op at køre.

aggel. no. se ankel.

Agger, no. Aw9r (Agger), et sogn

ved Limfjordens udmunding i Vester-

havet; øjst9r o wæster Aw9r. i

Aggerbo, no. aq9ho æn -r (Thy):

awho æn -^r (Agger) — en beboer fra Agger
(s. d.); om Aggerboerne se J. K. 42. 7.,

Kr. VI. 248; jfr. Skgr. I. 168. 680.: han
er ligesom Aggerboen, sa'e manden, han
ledte efter hesten og så sad han på
den; de går i gåsegang, som Agger-

boerne til Kirke; når det inderste skørt

hænger nedenfor det ydre, siges: hun
er på moden, ligesom de Aggerbo kvinder

(Thy); Aggerboerne synes at være Vest-

jyllands Molboer, jfr. S. Grundtvig: G. d.

M. II. 125. 127; han forsvarer sig:

æ lyw9r ent, æ stæUr ent, æ fonærm9r
erien,

de ær ent dæfum9r æ står hær,

æ. hå wæt sønøn for æ suw9l o nuw9r9n

for æ mån,
æ. hå wæt dær, hur æ wan æ så rø

såm. æn drep9nd9s blad,

æ war ekun træpn or, æ hUkv kom-

fomiJ9r9d o æn skijh!

— ka do så læ mæ stå, din fohan9d9

kæltreri! —
„det glæder alle Awerbo Dreng"", Gr.

G. d. M. II. 128: Aggerboens opfattelse af

salmelinien : thi glæder sig Jerusalem

:

jfr. Nyrop, V. Sk. 25.

aggervas, no. ak9va'ds æn (Valsb.).

ulejlighed, besvær; fr. ravage ('?).

agild, no. se ankel.

agjæn'st, bio. agænst (Mdlsom, G rena.

Lysg., Bjerre h.. Hors.); ågænst (R\e\ms\.
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II.. Århus); (l)(eiisi , ("ij<pn>iUr (Vens.);

ogæmtar (Himmerl.) — 1) slraks, a vel

go agæmt (Røgen). 2) med det samme,

tiilige (Ribe, Terpagor, Viborg. Vens.,

Mlb.); jfr. ajenster.

agl, bio. aql (Vind s., Staby), om
livad der står usikkorl. ravende; m bow^r

stor aql.

agle. uo. aqd (Vejrum, Hmr. h.,

Vens., Sall.): aqf)r (Andst h., Malt, D.;io

Sams); aw^r (Sønderj.); aqal aqUr aølt

(iq')U (YeJiTum) — 1) om msker: rave af

liæthed, sygdom, fuldskab; sd syq te han

(iqpt (S. Hald); sed å aq^l o æn stowi)l,

rokke, gynge på den; aq9r o æ bipn,

om ting, der stå dårligt (D.); han æ liq

tf Itan aq3y^ (Sams); „^n stå-jstij ætor

hrjønc haj å mv^r å gah'^ , Grb. 149.47.,

han begyndte at røre sig lidt og gabe.

2) flyde over, se aglefuld. 3) agle på 20

en, bruge mund, skænde (Vens.) Mb. —
jfr. ankle.

aglefuld. to. aq^lful (Agger) 1) om
drukkenskab: han wa så ful te han

aqi)lt, så fuld, at han ravede. 2) fuld

til topmål: æ skol wa a— el. så ful te

(le aqolt øwdr, så det flød over.

aglevorn, to. aqslwurn (Vens. ; også

\ pstj.) tilbøjelig til at^ rave og slingre.

agn, no. awn (Ålbæk, Vens, ; Mors, so

Hjarnø v. Hors.); awn æn (Himmerl.);

gn æn (Søvind s.)
; „ an, ane " Mb. — agn,

mading på fiskekroge, jfr. es.

agn i hænd, spil med pebernødder

i juletiden, se agne,

1. agne, uo. aqn -9r aqnt (Vens.).

Et spil om pebernødder kaldes „agn i

hænd" og udføres af to personer, af

hvilke den ene tager et storre el, mindre

antal nødder i den ene hånd og derpå 40

rækker denne mod sin medspiller med
de ord : „ agn i hænd !

" — „ål min !

"

svarer den anden; „få din!" siger den

første og fojer til: „ja, hvo manne vil

du ha?" Gætter den anden nu rigtig,

får han alle nødderne; men gætter han

f. eks. på 20 og der kun er 1 i hånden,

må han gore den til 20 ved at lægge

19 til; gætter han på 1 og der er 20 i

hånden, tager han den ene, men må
så, som det hedder, „gjengjål" de øvrige

19, d. V. s. rykke ud med 19 nødder;

.1. Saml. X. 78, Gårdboe. Julefesten. —
jfr. hjortes.

2. agne, uo. on -f> -H (Søvind s.);

awn (Hjarnø) — sætte mading på kroge;

å aum haka (Hjarnø), on bak9 (Søvind)

sætte mading på bakker (s. d.),

Agnete, no. ai^dnet (Vens,), kvinde-

navn; Angenete spadserte sig på hoje-

lands bro, Kr. I, 251, l.

agre, uo. aw9r -sr (Rkb.), å a—
om, at omlægge agre,

agre, uo, se agle.

ags, no, se aks.

agt, no. awt (D,, Sams, Røgen,

Agersk.); ajt (Hmr., Kolding, Sall,, Hads,

Nimb, Støvr., Horn,, Heil, h.); ae (Vens,,

Agger) — 1) =:: rgsm., gi ajt g e\. ætar

(Kold.) ; a ga ene el. e9n ae åpå 3 (Vens.)

;

de ska do tæj dæ i awt får (D.), vogte

dig for, men ofte med bibetydning af: nqje

overveje, huske på. 2) agtelse; hdl jæn i

awt o ær (D.), ha awt få jæn (Agersk.).

agte, uo. awt -»r awt awt (D. awt g) ;

awt aui^r awt awt (Agersk.); ajt -or

ajt ajt (Kolding); ae el. ajt -dr ajtad

ajtdd (Agger); ajt (Hell.h.); ae el. ae acor

ac9 ac9 (Sejlstr. Vens.) — 1) agte på,

a aes mæ ene ica (Vens.), agtede ikke

på det, æ ajp6 mæ ek i 9r (Agger) o:

min mund løb over; han ajt et om ei,

brød sig ikke derom; han qjpr et gåt,

hører dårligt (vestj.); ve do et awt, fo

do håk (Rkb.) adlyde; ajt g el. te (Sall.,

Horn h.). 2) have til hensigt a awtsr

et a vel bruq dt (D.); minøsk^r awtør,

guj del (vestj.) mskr lægger planer, gud

uddeler. 3) have agtelse for.

agter, to. bio. awt3r awt^st (Vens.)

;

awt^r awtdst (D.); awtør (Heil. h.); aw-

t9rst (Fjolde); apr apst (Vejrum, Mors);

a^r (Agger) — bag, fornemmelig om korn

:

awt9r kuw9n (D.), apst kior (Vejr.), aw-

t9st kudn mods. franpst (Vens.) ; de cepst

kuør (Thy); æ apst ær et komøn fræ ^r

(Holstebro); aprbijk (vestj.); udtrykket

skriver sig fra den gamle måde at rense

kornet ved kastning, det tungeste korn

flyver længst, det bageste er det letteste

og dårligste, derfor agter-korn = dårligt

korn ; også di awt^st øq (Vens.) bagerste

;

awt9r å fram (Vens.), frem og tilbage:

apr o fram æ liq lånt (Vejr.) ordspr. ; de

gor te aprs (Han h.); te aqps (Agger);

jfr. plt. achter.

agterben, no. aprhijpn æn (Hanh.)

bagben.
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agterbåd, no. aprbuwar (?) (Sall.)

skibsjolle i fangeline efter fartojet.

agterende, no. apræn æn (Lild. s.)

;

awtar^ æn (Tolstr.) ; awtdræn (Himmerl.)

den bagerste ende af noget.

agterkast, no. aprkåst (Hmr.) det

ved kastningen bagerst faldne letteste

korn, modsat framkuwsn; jfr. agter, efter.

agterkorn, no. se agter.

agterlig, to. apP (Lild s.), mods.

fremmelig.

agterrå, no. awt^rrp {{] (Vens.)

bagredet på undervognen, træstykket,

hvorpå de bagerste aksler sidder; jfr.

forrå.

-agtig, afledningsendelse for tillægs-

ord: -awtø, -awt9 (vest,j., sønderj); -ajte

(Thy, S. Hald, Sams); -ac9 (Vens.), jfr.

plt. achtig, med henvisning til plt. acht,

art, beskaffenhed, se Schill. Liibb. -achtig.

;

— se barn-, bitte-, gammel-, gron-, hoj-,

knap-, kort-, lang-, lav-, lidt-, lille-, lyd-,

meget-, nær-, silde-, stak-, tidlig-, tyk- osv.

agtsom, to. awtsom (D.); ajtsom

(Harsys.). — 1) lydhør. 2) lydig.

ahøres, uo. se afhøre.

aj, fho. se ad.

ajel, to. og smsn. se adel.

ajen, ajer, steo. se anden.

ajenster , bio. ajænstf)r (Vens.)

straks, jfr. agjænst, vedjenster, jenster.

ajer, fho. se under.

ajerles, to. se anderledes.

ajle, uo. i udtr. han ggr o ajPr o

wajPr (Agger); også siges: sajPr o

wajPr, om en, der aldrig kan blive

færdig med noget ; mulig stammer ordene

fra handel (hajel) og vandel (wapl).

ajle, uo. ajl -dr ajl el. ajPt (D.,

vestj.) 1) pisse, om køer, jfr. stalde.

2) pisse blod, om køer (Verst).

ajle, no. ajal de (Thy, Mors og
sydpå; vestj., sønderj.); ad^l c?e (Hvejsel)

;

[bl] (Vens.) ; ål (Nørvang, Tyrsting, Vrads,

Bjerre, Vor,); h.est. åPn (Hads); æt

.(Fjolde) — kopis, møddingvand
;

jfr. Sch.

Liibb. 1. 14. 11., adel. — jfr. ko-, mød-
ding-.

ajleflo, no. ajdlfio æn (vestj.), det

samme som ajlestand.

ajlegrob, no. aj9lgrpv æn -ov (vestj.)

uringrøften i stalden.

ajlehul, no. ajdlhwol æn -Pr (vestj.)

et hul, hvori møddingvandet samles.

ajlekule, no. ajdlkul æn (vestj.;

Sundv.) = ajlehul.

ajlens, to. se anderlunde.

ajles, to. se anderledes.

ajlestand, no. aj9lstån æn (vestj.)

et sted i stalden el. ved møddingen,

hvor urinen samler sig.

ajletønde,, no. ajltøn æn (vestj.);

ad^ltøn æn (Hvejsel) tønde til at samle

møddingvand i.

ajlevand, no. ålwan de (Vejle) —

-

ajle.

ajlevogn, no. ajluw^n æn (vestj.)

vogn til at køre ajle ud på marken med.
ajling, no. åPri de (Silkeborg) =

ajle; åPifs/van (Gjern h.) — ajle.

ajløber, no. se adløber.

-ajst, se ast.

ajster, se andensteds.

ajt, no. og uo. se agt, agte.

ajåns, se ijåns.

ak, udrbso. ak (Malt. vist alm.),

åk enda, næj sip!

akavet, bio. akawd, akaipH (Rgk.):

awkamd (Hmr.); akawH (S, Hald);

akawdf (Støvr. h.); akatva (Sams) — 1)

hurtig, hovedkulds (Sams). 2) ubehjælp-

som, klodset, kom a— fræ H, hær sa'

a— ad (vestj., alm.). — jfr. isl. åkafr.

ivrig, hidsig.

akkeleje, no, J. T. en plante, aqui-

legia vulg. L. (Århus).

akke, uo. [de æ skit å de æ dæj
(dejg) ! soj æ kun^ da haj æ haftn ak<)r

i æ haJctrån)] (Sundv.) Kk. 103. \\m..

forrette sin nødtørft.

akkelig, to. bio. Mb. dygtig, stærk,

hæftig: en akk— frost, det fryser akk—
(Slet h.); jfr. isl. åkafligr.

' akkeneje, no. ak^næj et (Hors.-

Odder-Skanderb.), ak^net et (Hads, Ning

h.) — udbygning på udhuse, hvorpå der

findes en luge til at forke sæd el. hø ind

igennem; jfr. ark, gjævMng, høgab, korn-

gab, vindue.

akker, no. se anker.

akkord, no. akå'rt een (vestj., alm.)

= rgsm., jfr. fr. accord, overenskomst.

akkordarbejde, no. akårtarh^d
I (vestj.); akårtarbit (Silkeb.) — arbejde,

som udføres i akkord; akårt-arhejt de li

bæjst (Vest. Lisb. h.), Skgr. 1. 86. 355.

akkordere, no. akårdij'^r -ar --V

(vestj.) =^ rgsm. ; han betalte skipperen
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den tønde guld, de var akkorderede om,

Kr. V. 186.; jfr. fr. accorder, komme
overens om.

akkurat, lo., bio. ak^rå't (veslj.,

Søndcrj.) nojaglig, = rgsm.
;

„oltei^ jek

så akdrbt som et klåktverk" , Grb. 118. 46.,

jfr. lat. accuratus, nojagtig.

aks, no. aqs æn == flt. (Åle s., Agger)

;

aqs ed --= flt. (Mols), de gi. otvs; aqs (Horn.,

Gisl.); arvs h best. awst flt. aws (Tolstr.,

Btugl.; Sams); åws æ;/. =^ flt. (D.) ; åws et

flt. (Agersk.); aws et == flt. (Sundv.,

Angel); oqs «;«== flt. (Thy, Mors, Hanli.),

ik. (Slet h., Himmerl., Øland) — et aks,

sædvanlig om byg, her og der om hvede,

sja>lden om rug, fap folk så^ksr bqs åm
héstt^n (Lild s.) ; se : vippe, rosme ;

—
jfr. byg-, hvede-.

1. aksel, no. awsøl é best. -t flt. -9r

(Vens.) ; dws9l et -9r (S. Hald) ; åwsH el.

bws9l æn -<>r (D., Rkb., Mors, Thy, Vejr.,

Hjelmsl., Bjerre, Tyrsting, Vrads h.; Sams
huk.; Sundv., vestsl.) — 1) skulder, han
sej9 te bws9l (vestj.), om barnet, der

sidder på den voksnes skulder; de go

unt i mi jæn bwsle (!) ^* i beqe mi
bwsb (Gjedved); jfr. hærde, sml. isl.

6x1. 2) pukkel, knude (vestsl.), se Kk.

oksel.

2. aksel, no. bqsH æn-9r (Thy,\eir.);

bws'd æn -9 (Sundv.) ; aqsdl i [-3] (Sams.)

;

awsel h best. -t flt. -dr (Vens.) — akse

på vogn (Sams., Sundv.), på slibesten

(Vens.); krumtap på hjul (Thy, Vejr.);

jfr. lat. axis.

akselben, no. åwsolbipn æn -pn
(D.) skulderblad.

akseljærn, no. aws9ljan e best. -jant

(Tolstr.) akse af jærn, f. eks. på en

slibesten.

akselsadel, no. åws9lsapl (Hmr.

h.) ; bwsHsål, bwsdlsåsl (Thy) — ri bws—
el. ri i bws— ; sed te bws— , om born,

ride på voksnes skulder; kom åp te

åwsdlsajpl (vestj.); å ri te bwsdlhajpl

(Mors), kori^umperet udtale af „aksel-

saddel" el. = „ akselhandel " ? se handel;

jfr. akselsæde.

akselsmorelse , no. bws9lsmørdls

itk. (Silkeborg) prygl; met o— past di

it om å fo noj bw , Tkjær s. 88, jfr.

pukkelfedt.

akselstok, no. aivs9lståk i (Sejlstr.,

Vens.) ; bwselståk æn (S. Hald h., Bj. h.)

;

P'eilberg: Jydsk Ordbog.

bwsdlståk æn (Hvejsel) —- aksen på vognen,
hvorom hjulet drejer sig.

akselstykke, no. dws^lstøk een -sr

(D.); bwsalstøk (Lild s.); awsalstøc é -dr

(Vens.) — skulderstykke på en skjorte.

akselsæde, no. (Bork s.) Molbech:
ride akselsadel, el, sætte en til aks— , om
born, der sættes på skuldren af voksne

;

jfr. akselsadel.

aksle, no. åws9l, åwslør (D. ; Mors.

Mb.); btvs9l -slår -salt -salt (Andst h.)

— 1) løfte på skulderen, aksle, f. eks. en
sæk; magte, tumle. 2) strække sig ind

med en huk el. vinkel: den mark aksler

i min lod. Mb. efter Viborgs saml. 3)
føre på aksel , aksle sit korn til staden, •

køre (Slet h. Mb.), se aksel 2.

-akslet, se jærn—

.

aktengaf, se arkensgab.

20 al, to. og smstn., se adel—

.

al, to. se ajl.

al, bio. se årle.

1. al, to. al (Lb.) grådig, om msker
og dyr; al te å ed.

2. al, no. al (Agerskov; hele Norre-

jyll.) ; al best. alt (Sejlstr. Vens.) ; ål ed el.

æn (Himmerl.) ; abr (Braderup, Sønderj.)

;

al9 (Angel, Hag.) — al, en stenart.

3. al, to. ap al ål (vestj., Hmr.), om
30 msker: han ær al i æ røk, slejrygget.

3. al, to., bio. å| cå,t ål (D., vestj.);

bl ble bl (Vens.); bl (Heil.); bl bit bl

(Sams); bl bit bl (Sundev., Ang., Mel-

lemslesv.); bl bit (Fjolde) — 1) to. al,

alle = rgsm. ål mij^r mjæst (D.); bl

fø9n, i jet å ble, i ble fal, i ble, bl

slaw^ls folk (Vens.); no hår æ ventsr

æn mæ ål (vestj.), d. e. helt; o res væk
mæ ål, d. e. for aldrig mere at komme

40 tilbage ; ve do hami dæpr Kår9n , ska

do mis9l ha hin mæ ål (vestj.), d. e. ej

til tjenestepige, men til hustru; han hlotv

hæn i de ål (D.) blev borte i det samme;
de wå glu9n ow^r ål, over det hele;

ål æ hijdl9 mæn (D.) hele mængden; de

wår ål de a kåm (D.), d. e. jeg nåede

med nød og næppe at komme; se særlig

artikel: alt det. 2) bio. som forstærkende

tillæg til en stor mængde ord el. tale-

50 måder; liq al nys (Mors) ganske for

I nylig; al stel (Thy), bl stel (Himmerl.)

i helt stille; al de sam (Varde) det selv-

j

samme ; ål guw9, ful, hvæs, syq, hel god,

I

fuldosv.; åf Arørjæw (Hmr.) hver eneste

;

2

k
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ål Uq tcær^ ål mosens jæn (veslj.) helt mut-

ters ene; de æråljænsdan{D.) ganske ens;

ål kol, warm, hwid; hor (D.); dit heslt

(Ang., Sundv.) ; de du^r ålhe^l int (Bradr.)

;

olhel (Agersk.).

alarm, no. ala'rm æn (alm. ); huk.

(Vens.) ; halaym (Himmerl.) — bulder; da
wardt wal æn ala'rm, om æ kat tow æn
2)øls; noget at gore blæst af (Andst h.);

gor æn ala'rm, jfr. fr. alarrae, ital.

aU'arme, d. e. til våben.

alat, to. ala't (alm., D., Lild s.)

rask og villig, om msker og dyr, jfr. fr.

alerte, ital. all'erta, på post.

albu, no. alho æn alho9 (Sundv.;

Tyrst. Vr. h., Bjerre h., Sall., Horn. h.);

alhow if best. alhom, flt. albdwar (Sejlstr.,

Vens., Sams); albdw -a (Hjelmsl. h.); ålbo

æn -9r (D.); ålho -dr (Agger, Hmr. h.);

ålb9 æn (Fanø); almbåw æn -9r (Fjolde);

almbok æn -dr (Braderup); armbow -ar

(Mols h.); armbow æn -dr (Angel). —
1) albue. — 2) bugt på en vej: æ væj

gor æn ålbo; dæn ålbo om te Sordns (D.).

Han æ kom9n omkreri æ albo, over det

værste (Malt h.).

albulap, no. ålbolæp æn (D.) lap på
albuen.

albustød, no. ålbostød^ æn == flt.

(D.); armbowstør (Lisbj. v. Årh.) albue-

stød; ålbostød o kærdstnød de æ håt,

mæn de stor g, mæn de gor snar

owdr (Hmr. alm. ordspr.); ålbostød o

pølstøsf o 1cærestsår9 o hawsnød, det

lignes ved den hårde død (vestj.); „albo-

stø å éncmqjs sår9 wor ene swo léii"

,

Grb. 96. 3., i Sønderj. stilles a— sam-
men med skefpbensstør ; jfr. Skgr. II.

59. 312.

albusvend, no. ålboswæn æn -n

(D.) — 1) opvarter ved gilderne; han går

ved gæsternes albuer (D.); en af brud-

gommens nærmeste slægt, der i forening

med brudepigerne er skaffer og bærer
for borde; han følges til kirke med en af

brudepigerne (vestj.). 2) brudgomsfører
(Hmr. h.).

alde, no. al æn (Holmsl., Fjends h.)

pande: a skal ha æn kle om mi al

(vestj.); jfr. and. i

aldefader, -moder, no. se olde—

.

aldenbrænde
, no. se almbrænde.

aldenstund, no. åldestån (Mors) =
rgsm.

alder, no. åhr æn (D. , vestj.);

ohr et (Fjolde); oh i (Sams); bpr e

(Børgl.); dl9 æn (Sundv.); åhr et (Bra-

derup, Angel); opr æn (Horn., Slet, Heil.

h.) — 1) = rgsm., han æ nåt ve æ åhr,

noget oppe i årene (Hmr. h.); it høt

åhr (Braderup); jfr. borne— . 2) i tvår

åhr, i vor tid (Hmr. h.).

alderdom., no. ohrdom æn (Horn.

11.); huk. (Vens.); ahrdåm æn (Agger)

= rgsm.

aldermand, no. se oldermand.

aldrende, to. ål9r9 (D., Sall.); dhr9

(Slet h., Vens.); åhr9n (Gisl. li.) = rgsm.

æn ål— man; jfr. halv

—

aldrig, bio. aldri, ohr (Vens.);

aldriq (Himmerl.); obr (Heil. h.); ohr,

ahr (Bradr.; Sundv., Fjolde); åhr (D.,

vestj.) — 1) ikke nogensinde: do ska fp
9t om et far, så åhr (vestj.); åhr i mi
dqw (D.) aldrig nogensinde. 2) i hojeste

grad som tænkes kan: han vil hå dt,

om 9t så wår åhr så dyr, om han sku

go åhr så lånt får 9t (vestj.); åhr så

gåt, så let (= lidt) (vestj.); „oh så

snot", Grb. 16. 14.; åhr æn bet, æn
smit9n, æn kuw9n, æn plok (D.) ikke en

smule; „aldrig snarere barnet er født",

Kr. VI. 255. 32., d. e. ligesåsnart som.

3) ikke sønderlig: de war åhr læri (D.).

4) i Mellemslesv. alm. med en nægtelse

efter: sjæl ha hær ohr erpn lik (Ang.)

selv at eje, have noget, har ingen lige;

dær hær ohr erpn væt {vært Bradr.), de

kan ohr ek go an (Fjolde) her har slet

ingen været, det kan slet ikke gå an.

ale, to. se årle.

alen, no. aln (Angel) ; al æn = flt.

(Mors, Thy til sproggrænsen); al æn
40 == flt. (Sejlstr., Vens.) ; al æn -d (Gjedved)
— 1) alen som mål ; de æ nåk tåw el. træj

al a jæn støk (D., alm.) fig. om hvad
der er af samme beskaffenhed. 2) alen-

stokken, hvormed der måles: al æn -9r

(Agersk., Fjolde) ; al æn -9 (Verst, Sundv.)

;

do ka mæl frå' dæj mæ æn stakH al, o

bid æn knap å! (Vejle), til en, som be-

brejder andre fejl, han selv har; jfr.

fire— , fem—

.

alendig, to. se elendig.

alene, to. bio. å|^æw (D., Hmr. h.);

oljæn9 (Horn. h.); åljænU (Hjelms!.);

dljæmr (Mols); aljæn9 (Sall.); ål jændd
(Heil. h. , Himmerl.); oljæmr (Vens.);
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oljæn (Sundv.); oljæn (Bradenip) — 1) lo.

tidcd følgesvend; aljærjø hjæm (Agger).

'£} bio. de traf et åljæn ham, mcen bw
Jiin (vestj.) ej blot.

alenkjæp, no. alJcæp æn -p (Andst)

— alenstok.

alenmål, no. qlmol e best. -t (Vens.)

= alenstok.

alenstok, no. alståk æn -k (D.)

stok, hvormed der måles en alen.

alentræ, no. altræ æn -9r (Vejr.,

ITmr.); <iltr9 æn -e9r (Mors) = alenstok.

alentoj, no. altøw itk. best. -9 (S.

Sams) = alenvarer.

alenvarer, no. flt. ahvår (D., Rkb.)

kræmmervarer, som sælges alenvis, kaldes

også alkram (Rkb.).

alenvis, bio. alvis (vestj.) = rgsm.

åles, no. als lideform (Mellemslesv.)

Kok, ,det. als som utoj", avles, nok blot

om utoj og orme.

alfar to. alfar (Vens., Sall.); ålfår

(gids. Horn.h.) = rgsm. ; i alfar tvæj, stic,

vej, sti
;

„de ær em gåt å how åpå alfår

u-æf, Grb. 239. 203.

algarn, no. Mb. fiskegarn til at

at fange makrel i (Mors).

algjer, no. algar æn -9r (D., Vejrum,

Hmr., Rødding, Sønderj.) en ålesaks;

se ål—
,

jfr. isl. geirr, spyd.

Alhambra, no ol-Hanibård (Vens.)

et i sin tid bekendt forlystelsessted i

Frederiksberg Allé ved København, se

Grb. 73. 26.

aljar, no. se ålejærn.

alk, no. alk æn (Himmerl.) en

sofugl.

alk, no. alk æn -9 (Sundev.) åle-

>aks: jfr. lyster, lang— ,
pig— , sav—

.

alke, uo. alk -9r -9 -d (Sejlstr.,

Vens.); alk -9r -95 (Mors); alk (Hmr.);

ålk. (Slet h.) — ælte med besvær i noget;

haj gor å alk9r ic3 (Vens.); sto å

alk pd (Himmerl.) stamme; jfr. halke,

hjalke.

alkommen, bio. helt, fuldstændig;

„a har set en, der har været alkommen
død, og så blev han endda levende lidt

efter", Kr. IV. 249.

alkove, no. alkiVw æn (Agerskov);

alko'v æn -dr (Støvr.) alkovesæng, lukket

sængested (se vråsæng), fr. eng. alcove,

af arabisk stamme.

alkovesæng, no. alkå'wsæy æn -^

(Agersk. ; Mols); alko'^særi æn -ri (Mors)
= alkove.

alle, no. aUr flt. (Vens.) el. „alle-

fjæl", skovle på møllehjulet.

alle sig, uo. ål el. al sæ -9r (vestj.

alm.) om kvæget: strække sig og lade

ryggen synke; æn abr sæ i æ røk, lader

ryggen synke; hun ahr sæ i æ røk som
nåw9 åws9n. ku (vestj.); se 3 al.

alledele, no. hl del (Sundev.) =
alleslags.

allehånde, to. ålhån (D., Agger,
Sall.); ålhon (Hjelmsl., Mols); blhåj

(Sejlstr.); olhån (Horn. h.); blhd'h (Tå-

ning); ålhan (Sønderj.) — \) de sir ud
æt9r ålh— , til allehånde (vestj.). 2) et

bekendt krydderi; se peber-i-.

allekris, no. se lakris.

allen, to. Mb. fed, trindlagt, vel ved

20 magt, mest om fisk (Thy).

allenbrænde, no. se almbrænde.

aller, no. og smstn. se alvor.

aller— , to. ål9r-(D); d|9r- (Vens.)

;

bh- (Sundv.) sammensættes med mange
to. i 3gr. : åhrhæst, -stost osv. „som haj

rij9r ahhejst" , Grb. 138. 2.; ahhæst el.

al de hæst, ahrhælst el. al de hælst,

ahstost el. al de stost (Agger).

allerede, bio. bhre (Sundev.) ; ohre
o (Agersk., Brader.) ; åhre (D., Hmr., Mors);

bhrej (Horn. h.); bl9re9 (Sejlstr., Vens.);

aldre (Sall.) = rgsm.; jfr. alt.

allerhojest, bio. = rgsm. æn gbfi

næ han blhøtvt9st gqb9 (Silkb.)

allerhårdest, to. bio. al- el. ahr-

hor9st (Mors) = rgsm.

allerinderst, to. de wa kålt uj9nfd

å sår9 ålin9st Tkj. II. 79. = rgsm.

allernapest, bio. „men de wa så

i^utyeh, de di blnap9st ku fåsto ham",

Grb. 43. 17., med nød og næppe; ot

å trb9 påt9r hræiv9n ka' blnap9st su9r

æn uq (Vens.) 38 polter brændevin kan

knap nok svare (strække til) en uge.

allerslet to. se alvorslidt.

allersom, to. se alvorsom.

alleslags, no. ål slqw el. slås (D) ; ål

slaw9r(Emv.) ; bl slaw9ls (Sejlstr. ; Hjelmsl.

,

h., Horn. h., Slet.) ; bl slaw (Sundev.) ; ål

^oslaws (Bjerre h.); ahslawdr (Sall); al-

slaw (Nordslesv.) = rgsm.; han kan al-

slaw, sånær som høst å sig, plåw å so,

hoq å snit, de ka han il (Nordslesv.),

spøgende om arbejdskarlen.
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allesteder, bio. ohUr; olstenns, ol-

sted (Tolstr., Vens.); ålstdr (Mors, Hmr.);

alsUdr (Agger); ålstæpr (D.); ålstæjt^ns

de gi. åtstæj9 de unge (Hjarnø); olstæj

(Sundv.) = rgsm. ; do ær ålstsr ad lisom

muh hrø o pæri (vestj.) du er allevegne

ligesom muggent brød og penge; jfr.

aisted.

allevegne, fho. ålvæjn '(Hmr. h.)

;

alwæjn (Agger); ål vitsr å ve9n (Valsb.);

ol wæn (Lild s.) ; ålve^n (Hjarnø v. Hors.)

= rgsm.

alligevel, bio. aliwwal, ilowldr (Vej-

rum) ; iliwdlf iliwwahr (Brande s.) ; ilywdl

(Vens.) ; ilywwal (D.) ; ålywival (Hjelmsl.)

;

iliwwahr (Sall); lywwah (Frisenborg);

ilowhr de gi., ilywwal (Mors) ; iløwled

(Lild s.); ilowal, ilowhr (Thy); iliwal,

ilywl, ilywh , ilywdl (Agger); elywhr,

eløwhr (Heil. h.); liJcvæl, elilc9n, aliJcval

(Angel); celyvdl, elivdl ælyfdl (Braderup)

= rgsm.

allike, no.- ahlf æn -9r (Andst h.);

aUk æn (Himmerl.) — 1) en kå(Himmerl.).

2) tim. : ful som æn apk.

allomarseh, udro. aloma's (D.) alm.

udtryk, omtr. = afsted ! bort! a— _, ve do

sijp, do komør ud å æ ggr! jfr. fr. marche.

alm, no. J. T. et træ, ælm, ulmus L.

jfr. ældi, ypern.

almanak, no. albdna'k æn (Vens.

;

Støvr. h., Mors og fl. st.) ; a'lm^nak (D.)

;

almåna'k (Braderup) = rgsm. ; å trøk

alrmna'kar, lyve (vestj.. Vens., Horn.), jfr.

Kalk. almanaktrykker og nedf.; betydningen

stammer formodentlig fra vejrforudsigel-

serne i de gamle almanakker; så dom
g H som ulspels hæst o æ almåna'k

(Vejle). — I gamle dage blev sol- og

måneformørkelser såvelsom månens kvar-

terskifter og solens indgang i de for-

skellige himmeltegn .bekendtgjort fra

prædikestolen (Mors).

almanakfrø, no. (vestj.) sendes

drenge i byen efter, jfr. messingståltråd.

almanaktrykker, no. albdna'ktrøkdr

æn (vestj.) en lognhals.

almbov, no. se albu.

almbrænde, no. ahnbrin el. alm-

hrin æn -dr (Ribe, D.) brændenælde (s. d.)

urtica L.

almindelig, to. bio. alminah (Ran-

ders ; Sall.) ; almejp (Vens) ^ 1 ) = rgsm.

de æ så alminøh som stånthuøs i Bjærket

(Udbyneder s., Gjerlev h.). 2) ligefrem:

„a tøk9s enda, a er wal gamal te di ori

dreri almej^h skul jø nar å mæ^' , Grb.

54. 234. 3) indtrængende, indstændig

(Sall.); ;,a hie dæ så almindele, Pier,

korne do dærøwer, da ska do hæls mi

faer å muer" Blich., Bindst.

almisse, no. almes æn -9r (Vens.;

Mors, Horn. h., Sundv.) ; ahms æn alm-

S9r (Agersk., Rgkb., Støvr. h.); alms (D.,

Agger, Mors) = rgsm. ; bede om en lille

ahms tow (Gjerrild s.), en gave af uld;

tim. : de war æn almes å gi ham nåw^r,

en god gerning (Sundeved); de hår 9n

eridn alms aw (Plougstr.), siger man om
at give en noget , om hvem man véd,

at han misbruger gaven, f. eks. drikker

den op; „hun turde godt gå til ham,

det var a— at tale til ham for at høre

20 hvad han gik efter", Kr. IV. 111; „de

tykte, det var a— at hjælpe ham til

kjøren igjen " ; VII. 60. .

almissebarn, no. almshån æn (D.);

ahmsbån (Rgkb., Holmsl.) i tim. : de ær

efim a— , om en rig mand.
almissedød, no. ahmsdø æn (vestj.);

åf de wå da æn a— .' når en fattig

stakkel dør, med betydning af, at døden

var en lykke.

30 almisselem, no. almslem æn -9r

(D.) ^ rgsm.

almo, no. almo' el. ælmo' de (Fjolde)

et stykke land til græsning el. toi've-

gravning (ellemo?).

almægtig, to. almæqtici (Agersk.,

Hmr. h.) almækto (Sundv.) ohi dyr : over-

måde stor og stærk, æn ahnæqtiq stow^r

stud; „amægtig" hos Mb. beror mulig på
en fejltagelse.

almæle, no. Mb. det er almæle: det

er i alles munde (Ribe st.).

alnys, bio. ålnys (vestj.) lige for

nylig.

alpe, uo. ålp -9r -9d (Horn. h.);

ålp ijp; vade med besvær i sne, mudder,
jfr. alke.

alpladderfuld, to. fuld til randen;

„han render lige hen over et fad, som
er a— af guld", Kr. VI. 27.

alrygget, to. alrøqs (vestj.) svej-

rygget; jfr. alle sig.

Als, no. Als (Sønderj.) ø ved Søn-

jyllands østkyst.

alse, uo. alsij9 alsdw aisjet (Ringk.

;
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Vejr. s., Vens., Horn. h., Slet, Stovr. h.);

gsi asp qsit (Thy, Agger); olsijp (Horn.

h.) ; dhij dpo (Himmerl.) — se stift på en

;

o jæn; hun alsow omæ (på mig),

æn hun fcæn mæ enda et; alsip o jæn
som r>ii nys håå fåt ywn (vestj.).

Alsinger, no. alsdif^r æn (Sønderj.,

Fjolde) en beboer af øen Als.

alske, no. Mb. eft. Outz. , smudse,

tilfly, besudle, eller have med noget

smudsigt at gore (Sønderj.); jfr. plt. al-

schen, Schiitz.

alskjont, bindeo. = endskont; „vejen

bliver henne for ham, al— han kendte

den vel«, Kr. IV. 274.

aisted, bio. dlste^, dlste (Vens.);

ol sie}>d (Lild s.); atstæpr (Agger) =
altid; do korner alstæj^r mæ di fjærdi^-

kår (Agger), d. e. du vil altid snakke

med; jfr. allesteder, alstedeligensteder.

alstedeligensteder , bio. alstede-

liqmgtæpr (Agger); dlstel^^^nste gi. (Rå-

bjærg s.. Vens.); ålstehstæjt gi. (Hjarnø)

— altid ; vistnok en udvidet form af aisted

(s. d.); wel han gy wrøwl? — ja al-

steddliqdnstæpr ! (Agger) ja, altid, til en-

hver tid.

aister, no. aister æn (vestj.; itk.Vens.)

skændegæst, en, der bruger mund (Vens.)

;

din sierne a— .' (vestj.) dit skarn.

1. aistre, uo. alstdr (Horn. h., vestj.,

Vens.) — 1) om born, plage på for at få

noget, jfr. gjælstre (vestj.. Vens.). 2)

idelig skænde, bruge mund (vestj.). 3)

tumle, holde styr på (Horn. h.).

2. aistre, uo. Mb. Sønderj. eft. Outzen;

føde, avle, udklække, om utoj, jfr. åles;

SV. alstra.

alsyn, no. alsøjn (Vind s.) godt

udseende på noget; de ær ræt æn al-

P'id, om noget, der er blevet oppyntet

og kommet til at se godt ud.

alsæd, no. alsd a^lsæ (Thy); alsæ

(Vens.); qilsæ jowr el. blot qilsæ, ajdlsa

(Mors) — den nærmest ved byerne og

gårdene beliggende agerjord, der aldrig

lægges ud til hvile, men besås hvert år;

formerne med ajd— synes at tyde på

en afledn. af adel—

.

alsædjord, no. alsæjpr de (Vens.

;

Mors, se ovf. alsæd); alserjuør (Vejrum

s.) = alsæd.

alsædtægt, no. alsætæjt æn (D.) skiftet

i marken, som indeholdt alsædjorden.

alt, bio. åU(J)., veslj.); dif«(Sundv.;

Fjolde); åt (Angel, Bradr.) — 1) allerede,

han ær dit komøn (D.); de har æ åt

gør (Bradr.). 2) fuldt, helt, de cer et

ålt så guwe (vestj.) ikke fuldt så godt.

alta'n, no. pulpitur i kirken (Dolle-

rup V. Hald); jfr. kor, svale.

alt det, bio. al de (Agger); ål de

(D., vestj.) = næppe nok; de war al de

10 flg ku kom ham i tål; wil han så ms
dæ hans klåk? — de war al de, mæn
æ fæk ^n da o si (Agger).

alter, no. alc9r é -dr (Sejlstr.);

dld^ et (Sundv.); ålt9r æn (D., Hmr. h.',

Thy) ; åltdr itk. (Sams)
;
^t9r æn (Agger)

= rgsm.
;

go te alc<frs (Vens.); fanden

kunde ikke fare i karlen: „får haj ha
wijn å hrøj i se, får hqj ha go te

ålc9s déj da, å di tow ku ene wæ tehob,

2oGrb. 206.75.; også koret i kirken: dær
war mane falk i æ åltar (Thy)

alterbog, no. ålt^rbpq æn (D., vestj.)

= rgsm., omtales jævnlig i æventyr og

sagn.

alterbrød, no. i gåden: brød for-

uden krumme, Gr. G. d. M. II. 133.24.

(østj.).

altere'ret, tf. blyw alt9rijr9t (D.);

altdrijrd (Sams), blive forfippet; jfr. fr.

30 alterer, bl. a. = bringe i stærk sinds-

bevægelse.

altergang, no. ålt9rgåri æn (vestj.)

= rgsm.

altergulv, no. altdrgwol (N. Horns

h.)
;

' ålt^rgul (D.) glds. ; alc^rgul hest. -It

(Vens.); altdrgwol ed (Himmerl.) koret i

kirken; jfr. korngulv, dom.

alterklæder, no. ålprsklæj9r flt.

(D.) de klæder, som man ifører sig, når

40 man går til alters ; nok også om præstens

messeklæder.

alterstage, no. alcsstqq [æn'] -dr

(Vens.) stage til lys på alteret; „ar wel

min (andre vil mene), de di war alc9-

staq9r i Tijs cerk, fori di kam, dé no

é dér", Gbr. 225. 23.

altfor, bio. åltfår (I)., Bmr.); ole for

(Sejlstr.) ; åt9 (MellemsL. Sundev., Angel)

= rgsm.'; jfr. k, alt; åt9 stor el. åt9 får

50 stpr (Agersk.) ; han æ blowen asæt (afsat),

fade di vil ha te (mente), han vår åt9

tysk (Bradr.); måske plt.: al to.

altid, bio. altir (Vejr., Mors, Sall.);

ålti, altdr (D., Hmr. h.); oltj^r, oltin
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(Holte, Vens.); dtuj (Sams, Hads h.);

oUi (Sejlstr. , Vens.; Horn. h.); dtti

(Sundev.); okisr, olti9n (Agersk.); olti9n,

ottims (Braderup); okin, oltins (Fjelde);

oltidns (Valsb.) = rgsm., se allesteder.

alting, alten (D-); ^l ^^U (Skan-

derborg, Mols); ottei^ (Sams; Sundv.) =
rgsm.

altræ, no. se alentræ.

altsammen. åltsamøl flt. ålsamøl lo

(D. , Vejle, Hmr.); dttsam^l (Sundv.);
|

dlsawøl (Sams, Vens.) == rgsm. i

alun, no. = rgsm.; deraf: fo æn
skift åbn (Lønb.) få et skind alunet o:

beredet, garvet med alun.

alverdens— ahwarsdns (vestj.) æn
a— kål, mest spøgende, en mageløs karl.

alvor, no. alvor (Andst h.); alwdr

(Horn.; Hmr. h., Gisl., Slet.); aldr ik.

(Sejlstr., Børgl. ; D., Mors, Thy, Han h., 20

Hors., Vejle, Sall.); alws (Silkeborg);

algo (Frisenborg) ; alvo (Sundv.) — de ce

mi aUr, mit alvor (Malt h.); dem" ær
aldr så gal æn gant (spøg), dær ær i

nøj ahr ihlant, ordspr. (Mors).

alvorlig, to. bio. alvorliq (Andst

h.); alwgrliq (Sall.); alwdrU (Sejlstr.,

Horn. h., Gisl., Slet h.) — de ær alvorliq,

alvor; æn alvorliq draqt klø, prygl; æn
alvorliq jæn, en rus; sip alvorliq, seso

alvorlig ud (Andst); do seer så alworliq

som æn sow i dn flébøt (Vens.).

alvorslidt, to. abrslæt e\. -slet (Siahy,

vestj.); ahslet (Sundev.) i udtryk som
garml o ahrslæt (vestj.) vanskelig, gnaven;
kunde måske være = alvorslået, jfr. slæt.

alvorsnak, no. ahrsnak (Vens.),, i

udtryk som: ja, mæn a— ! (Vens.) ja,

lad os nu tale alvorlig! — hør no, al-

vorsnak, så trbwdr a 3t et (Malt), alvor- 40

lig talt, så tror jeg det ikke.

alvorsom, to. bio. ahrsom (D., vestj.,

Vens.) alvorlig, si al— ud; jfr. alsom.

Mb., der vistnok er en misforståelse af

dette ord.

am, bindeo. am (Angel, St. Vi, Jorl,

Valsb., Fjolde). — 1) dær vår eiien am
Ped9kdn, ingen uden P. (Fjolde). 2) men,
am de vel æ int; frisisk?

amber, no. „og gulven' var med so

a— strøet«, Kr. I. 226. 12., rav, se

Kalk.

ambolt, no. ambolt it -dr (Brader.

;

Valsb.); ambåk æn -9r(D., Hmr., Sall.);

ambolt é (Horn. h.) ; ambdlc i -le (Sejlstr.)

^ rgsm.

amboltstok, no. ambåltståk æti

(vestj.) træknubben, hvorpå ambolten

står; „der var flydt et stykke træ op,

som var svært nok, til at han kunde
få en god a— af det«, Kr. V. 348.

ambra, no. se averod.

amdam, no. amdam (fra sprog-

grænsen til Skagen), ik. (Vens.): stivelse;

kartofler kan koges „i grås", el. endnu
stærkere: i amdam (Lønb.); det går i

a— for ham (Sams), bliver ødt, går

forkert; fål i amdam, i tanker (Sønderj.);

se honedrom, jfr. stivelse; fr. amidon;

sign. Kalk. amedam.
amdamsgrød , no. amdamsgrød

(Rgkb., Åle s.) flojelsgrød, lavet af kar-

toffelmel.

amelle, bio. se imellem.

amen. amen (vestj., alm.) ; ordspr.

de æ liså sek^r som a— i æ kærk (D.,

alm.); på Mors ved efterretn. om noget

glædeligt: anpn, gi de war så waU;
am9n i dl trij kerk^r å sist te wos
(Mors); „jamøn" så Pi Dæjn, han sku

sæj amdn (Mors); a hår et så a— ino,

givet mit minde; a sæj^r a— te H
(vestj.) ; — „resten w^a tyk som levi å kw^ol-

swot ammen", Ywlb. 61. med hentydn. til

det sorte kaffegrums; udtrykket bruges

om smed, skorstensfejer, for at betegne,

hvad der er sort og grimt; en forklaring

kender jeg ikke.

Amerika, no. = rgsm.

amerikansk, to. kåns uU (Hors.)

amerikansk olie, oleum ricini.

amerikasyg, to. ame'rikasyq (D.)

syg for at komme til Amerika.

amindelse, no. armenols (vestj.);

aminøls (D.); åminøls (Agersk.); aw-
menøls (Hmr. h.); åmejels æn (Sejlstr.)

— at give en noget til amindelse, d. e.

erindring.

amle, uo. am^l nt. amhr (Vens.) tale

i vildelse.

1. amme, no. am æn -9r (Vens.,

alm.) = rgsm.

2. amme, no. „syv ammer vin dem
drak hun af, hun tøf endda, hun kund'

bæjer," Kr. II. 342. 4., et vinfad storre

end en tønde, mindre end et Oksehoved,
se ame, V. S. O. ; tysk ahme el. ohme.

3. amme, no. aw og« -^r (Malt, Andst,
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Hvejsel, Elbo h,, Horsens) sædv. flt.

;

han haj guwd aimr q o bmq æn skowl,

læmpe på at bruge; han haj amdr g o

vil ha fat i de, lyst, attrå efter; de hår

han anpr o, driver han på med iver

(Malt); fra Skanderborg er opgivet: hå

am te, hang, lyst til; ha guwed am o

(Andst); jfr. gjæsing.

amod, bio. se imod.

1. ampel, no. ampdl æn (D.) vi har

haft sådan en a— med det, meget stor

besvær,

2. ampel, to, ampel el, åmjoa^(Vens,,

Tolstr.) magtesløs, afkræftet, se ankel.

ample, uo. ampsl -pldr -pH -pdl

(D,, Sams, Agersk.) trælle, arbejde med
besvær i noget, a— g el, ve; gå og

vade i noget blødt, sne, mudder; jfr.

bogie.

ampling, no. (?) mangle ampli,

dannelse, somraeligt væsen; kalvene har

ingen ampli, er ustyrlige, begge udtryk

opgivet som gldgs fra S. Sams.

ampre sig, uo, åmpdr sæ (Vens.);

amp9r sæ (Ikast) — oppe sig-; haj b^jøjdr

å åmpdr sæ (Vens,); do mo amp9r dæ!
(Ikast) tage rask fat.

amstre, uo, amstitr -strdr -stre (Yens.)

tumle, magte,

amLtm.and, no. amman æn (D,);

atnsman æn (Agger) = rgsm.

amtstue, no. ampstow æn (Tolstr.)

= rgsm. : „haj fek én ddbr åpå amp-

stoiven få hwar uwl haj sko," Grb. 22 1 . 25

;

også nok den stue, hvor præsten mod-

tager folk.

amægtig, to. bio. Mb. meget stor,

mægtig, drabelig; en a— stud; a— stærk

(Slet, Gisl. h.)
;

jfr. almægtig.

an, ane, no. Mb. se avn.

an, no. se arne.

an— , smsætn. med an, som ikke

findes, se under stamordet.

an, bio. an (Malt h.)
; frå føstdn an,

fra begyndelsen; ^/w må an å9t",i.^.hl

.

vi må ifærd med det; bruges ved mange
uo. f. ex,: de gor an, før an, rov an,

leq an g, si æ tij an (vestj,),

anbefale, no, anbefal -fal -ål -ål

(D.) = rgsm.

1. and, no. Mb. forhoved, pande: de

ser hinanden under a— mojet ligt, hun

ser så kont under a— (Sønderj. efter

Outzen); jfr. alde.

2. and, no. ån æn fle)^r(Vejr.,Hmr.,

Thy, Agger ; Heil. h.) ; ån æn eifiør (Mors)

;

ån æn ærpr (D. ; Års, Heil. h.) ; ån æn enør

(Støvr. h. ; S.Hald); 4i 4 stødt, æn éndr

(Sejlstr,), iW.æJiir 4i3r(Brøndersl., Tolstr.,

Vens.) ; an æn æn^r (Andst, Hjelmsl. h,)

;

an æn inør (Bj, h,, Hjarnø); an æn æ^
(Sams; Mols); an æn ænø (Sundev,); an

æn aé (Agersk.); an æn an (Agersk.);

10 an æn an (Ladelund, Fjolde, Brader.)

;

an æn an (Egebæk, Angel) = rgsm., en

bekendt svømmefugl; „hon sam tt^nfår i

dami å smaørd imæl' di ar éjdr" , Grb.

104. 65.; åjdn boks sæ, om de ér i så

ej é én cerk^dér" , smsts. 230. 24., ord-

sprog: anden bukker sig, om det er så

ind ad en kirkedor; hans æn^r æ liså

stuw9r som an^r djær gæs (vestj.) om
praleren. — Der kaldes på den med

20 råbet : bikke eller brikke
!

; i bornerim

hedder den: snadderisand, snadderivand,

skrabisand, snæverivand, ræpisand, snad-

deridam, plaskivand, se Gr. G. d. M. III.

190; Feilb. Fr. H. s. 140; gåden om
anden hedder: hwa kan it gå in aj æn
kerkida ujan å nek ? (Tåning) el udsn

å duk sæ, o ær enda æn lih d^^r ? (vestj.)

;

når anden går og snæbrer, siger den:

,pritten er gal, pritten er gal!" men
30 andrikken tysser på hende og siger:

„sajt (sagte), sajt, sajt!" om foråret, når

anden vil gore æg, sætter den hovedet

til siden og siger: „a æ gal i mi ænnd!"

så retter andrikken hovedet i vejret,

krummer halsen og siger: sajt, sajt, sajt!

Kr. VI. 298. 367., jfr. Sgr.IV. 75. 219. (Born-

hokn). — Jfr. blis-, brog-, byg-, efter-

læns-, fjord-, grav-, hav-, knirke-, smut-,

stok-, tran-, vild-.

40 andagt, no. andaqt æn (D.); huk.

(Vens.; Sundv.); han sgd i hans æj9n

an—, egne tanker; „som de er komne

ret i andagt med det", Kr. III. 285. d. e.

komme i gang, i færd med.

andagår, se andendagsgår.

ånde, no. uo. se ånde.

andedam, no. æn^dam i (Vens.);

åndarn æn (vestj.) = rgsm.

andefedt, no. ånfjét de (Lild s.)= rgsm.

60 andeham, no. ojham i (Vens.) ande-

skikkelse; „stedéteren ga hon i oJham"

,

Grb. 104. 63.

andehoved, no. ånhow^d æn -9r

(Lb.) et andekreatur, d. e. en and.
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ån Mp, ed ånt støk (Hindst,, Røgen s.,

Silkeborg, Randers, Grenå) en kop til,

et stykke til; jfr. eng. another cup. 6)

di an3r (Andst) svinene; ve do et ha

nåwar an^ (Søndj.), hånlig afvisning, alm.

;

de æ gåt, I ce kom)n, a trow, dæ tvår

ant ve H (D.) at der var sket en ulykke;

— jfr. halv-.

andendags, andas (Vens.) næste

Skagen, Als, Sundev., lodags; „andas atcPn kam deri drei^løbi",

Grb. 41. 35.

andendagsgår , bio. i aådagipr

(Lild s.); i andagpr (Tolstr., Åby, Vens.);

i åntiggr, ant^gor, an^gpr (Jetsmark,

Vens.); i ant<)gu^r (Mors, Aggev; Sleth.);

i ant^gipr (Thy) ; i andøgpdr -gipr (Him-

merl.) — iforgårs ; ellers hedder dagen for

igår: owdrgpr; et igpr, dæn åøn daw
(vestj.).

andenegl, no.

andejagt, no. se andetræk.

1. andel, no. andipl een -pi (D.) =
rgsm.

2. andel, no. anøl (D., Rgkb.). —
1) strand sødgræs, glycéria maritima el.

distans (D.). 2) salturt (?) saUcornia L.

(Rgkb.).

andel, no. se angel.

andemad, no. J. T. en vandplante,

lemna L. (Ålb.

Angel).

anden, talo., sto. andn ant anør

(D.); æn nåøn jæn (Vejr.); ajpn åM el.

aM a'k'ir (Sall.) ; æn nåøn ant aner (Hmr.,

Rj. h.); æn aj9n ant ap, dæn najdn, de

a/ht, di aj9 (Hjarnø) ; æn nå^n, nøj ant, de

ånt, wi anør el. aj^r, dæn ajdn då, di ansr

daw (Mors) ; æn nå^n el. æn najdnjæn, no

ånt, wi aj9r (Thy, Agger); ivi apr sam-

mentrækkes til waj9r ved Agger; jej dzo

inq9n el. inåsn , huk. ænåøn, itk. eååc,

fit. c|j>r(Sejlstr., Vens.); dæj naøn el. nå9n

hak. og huk., de åhc itk., di gpr (Tolstr.,

Vens.); „dhn an awt^n'^, Grh. 142.3., „de

oéc hin" 9. 47., „a falk" 140 3., „ar uwl"

140. 2., „ar trdwdr" 144. 2., andre tror;

„di a tow" 8. 29.; „di q djæ pårf 9. 43.,

de andres pung; æn ån jin, å ånt stek,

di anø (Sams); æn nå^n, é ånt, anør

qn-næjl æn -næjl

annæjld (Hvirring)

i åntøsifyw^r (Lild

(Røgen s.) neglerod.

andeneglet, to.

med neglerødder.

andenifjor, bio.

s.); i ånt9nsifijw3r (Mors); i aåt^nifgw^r

(Agger); i ant^nsifyw^r (Thy); i ånofn-

ifywr (Åby, Vens.) — iforfjor ; mulig ligger

der i ordet: i andet års iQor, hvorpå

-s- i flere af formerne tyder.

(Horn. h. ; Heil. h. ; Løgst.); æn nå9n,^o andensteds, bio. æti anøn stæj(l).)',

et ånt, di ajer (Støvr. h.) ; æn nåøn, et

ant, anør (S. Hald h., Gjern); æn nåøn,

ånt, a«^r (Hjelmsl. h., Mols); æn an, ant,

a«3r (Agersk., Rradr.); æn anøn, ant, anø

(Sundv.) ; æn an, wht, aw3r(Ang.)— 1) tal-

ord = rgsm. ; vi ær anøn å trid^ (Fjolde),

om slægtskab, den ene af os andet led,

den anden tredie. 2) en anden, steo. æn
an jæn, et ant jet (Agersk.). 3) den talende

c^st^r, ajerstas (Sejlstr!, Vens.; Mors);

åntsté (Tolstr.); gøsthøn (Åby, Vens.);

anøsth, é ånt stæj (Horn. h.); æn napn-
stés (Sall.) = rgsm. ; a hår ene wat

c^stérdn en hær^j (Vens.).

andensvend, no. qnsvæn æn sj.

(Agersk.) anden karl på en gård.

andenæb , no. ån- el. annev æn
(vestj.) — 1) andenæb. 2) hinden over

person selv : folk som jeg, af min stand, 4o neglens" rod (vestj.) ; flt. neglerødder

formue; hvad véd en anden, en anden
kommer ikke længere end til skorstenen

(Malt); æ hun hær æ skqi, mæn ænqn
hær æ skam (Ang.) siger tyendet, når

skade er sket ved dets forsømmelse; de

ær et så gåt får æn nån jæn, nær æn
nån jæn si kuwdn æ ldv9n hæn mæ æn
nån jæn (Hmr.) det er ikke godt for en
mand, når hans kone er løben bort med

(vestj.)
;

jfr. andenegl, ildnagler.

anderledes, to., bio. anørled^s (D.)

;

anørUs (Sem.); anørlen>ns (Sall.); gørUs,

qJ9rl9s (Tolstn., Vens.); ajlss (Sejlstr.,

Vens.) = rgsm.
;
„nær haj fék æn tæm

i hdj, war haj ahs får i kbl" , Grb.

81. 18, når han fik en tømme i hånd,

var han en anderledes karl " ; Danmark
stor ene qløs te å ræj" , Grb. 177. 11 står

en anden. 4) om den forbigangne tid, so ikke a— til at redde; jfr. anderlunde.

deh ån daw iforgårs (vestj.); dæn æn das,

forleden dag, de ant års, forrige år (Ang.)

;

om fremtiden: æn anøn sijfida, te æn
andn pr (D.) næste sondag, år. 5) æn

anderlunde, to. bio. anørlun og

anølun{vQSi].); anørled^s de unge; anelun

(Seem s. ved Ribe); an^luns (Sundv.,

Rraderup, Valsb.); anølons, anørlons
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(Agersk.); ailin (Mors); an^rUn, aneliker

(Fjolde); ajlms (Børglum); alin^ glins,

ajl-ms (Agger) = anderledes; æn anelons

man som hans bror (Agersk.); an^Hiun

vel a et, men: æn an9rled9s kål (Andst h.).

Anders, no. An^s (D., vestj., S.Sams)

;

Aj3s; Aps9n, knåcYSQn-, Ajf>st9r,knåexs-

datter ; Pe Bajsdn, Per Andersen (Randers-

egnen); Aps; Ajs^n (Mors) — alm. mands-

navn; born, som hedder Anders, drilles

med Rimene
ApS kø te Raj9s (Randers),

Tcø ronønom Raps,
køv sil, køv salt,

køo hiitp tønø wa?^ (Mellerup V. Rand.),

el. An<)s kor te Ranøs mæ limer (koste)

o salt,

hans uw9n (vogn) hlow vælt, hans

tjær hlow spilt,

hans kuw3n hip Jæp , hun wå foj i

Skræp,

hun dø i æn møl, hlow h9graw9t i

æn køl (maltkølle),

o di rerpt dw9r hin mæ træj tijrhahr

(vestj.),

el. Ands, han kor te Rands mæ limør o

grimdr,

]
o sot han jæn, så stol han tåw;

hans kun hip Mæt, hun buw9 i æ Stæt,

hun dø i æ møl, o hloiv h9graw9t i

æ køl,

di håd erpn andr præst som dn

stomphålH hæst,

o erpn afiør dæjn som æn pin, dæ
wå swæpn (D.),

el. 09S å Ranøs, de ka sæj Anøs,

væjr å vin, de ka sæj pin,

mus å rat9, de ka sæj fatø,

låp9 å lus, de ka sæj hus: Anss Pins

fat9hus (Århus),

el. Aj9s, han kan ivrij æn wajs (halm-

bånd) å æn hyqhajs

ræt te de ka knajs (Mors).

anderser, no. flt. anøs9r (Lindk.,

Andst h., D.), gron anøs9r, grå bræmser
med gronne ojne, chrysops cæcutiens.

;
hlin a— , hæmatopota pluvialis.

andesteg, no. ånstipg æn (vestj.;

{ Støvr. h.) = rgsm.

1. andet, fho. an (Hmr., Malt h.);

! ant (Andst h., Agersk.) — andet end, uden,

? kun: a hår et an jæn jænøh skæhri,

knn en eneste skilling: de ær et an tisUr

dær stor, kun tidsler (Lindk.); dær ær

et ant lown ve haitt, kun logn (Andst h.);

vi ær en par kål liqdan ant g 9l et stæl

(smsts.) siges spottende, når man taler

om en slet person; æ kør ii ant som te

værmol, aldrig til andet end; æ mn9r
kan ii kom i, ant som de skal hoq^s,

vinduet kan kun komme i, når det

bliver banket (Agersk.); til næste søndag

vilde alle folkene til kirke igjen and't

10 end hende Kr. V. 43.

2. andet, no. an9t æn -9r (D.) ; anøl

el. an9r (Nordslesv.) ; anel æn -9r (Brørup)

;

ani æn (Holmsl.) ; an een (Vind s.) — for-

ager, forplojning; jfr. 1 and, hovedager.

andetræk, no. antræk æn (D., Rkb.;

Randers); go o åntr— ligge på andejagt

ude ved havet, mens ænderne trække.

andet-års, to. antors (D.) om dyr:

i andet år.

andeunge, no. anofi et -9r (Agersk.)

;

gnori et -9r (Ladel., Fjolde, Braderup)

ælling (s. d.).

åndevrøvl, no. a^vroivl æn -wl

(Sundev. ; Agerskov s.); ånvrowl æn -wl

(D.) anderede; se vrovl.

andeæg, no. ånek æn = flt. (D.,

vestj.); åneq et (Støvr.) = rgsm.

1. andre, uo. awar(Mds. h., Andst h.,

Himmerland, S. Sams): anør æn uq åp,
30 æn slæj åp, sætte nye slidestykker under

vugge, slæde.

2. andre, no. an9r æn -9r (Mds. h.,

Andst h. ; Lysg. h., N. Sams) — 1) sæt

æn par an9r9r onør æ slæj, slæbestykkei',

hvor mederne er forslidte. 2) et stykke

drivis (Lysg. h.) — jfr. angel.

Andreas, no. Andres (D., vestj.);

forkortes alm. til Dres (vestj.) Drejs (Ran-

ders); drenge, som bærer navnet, drilles

40 med rimet

:

Dres, han fes syw wol o 9n snes,

æn kow o 9n stur, di fes han ur

æn kivij å 9n kal , di gor ham så

spleprgal (Holstebro).

andrik, no. andrek æn -9r (Andst,

Vejle, S. Hald h.), flt. andrek9r9 (Hjelmsl.

h.); andrek æn -9r (Bj. h.. Mols); anrek

æn -9r (Havbro, Års h.); anørek æn -9r

i

(Gisl. h.) ; anørek æn -9r (Agersk., Bradr.)

;

i^ anrek æn -9 (Sundv., Ang.); an9r9ri æn
-9r (D.); å'k9rek æn -9r (Malt); ændrek,

æjrek i -dr (Sejlstr., Jetsmark, Tolstr.,

Vens.); ær^k æn -9 (Als); ændræk el.

andrækB i -r9 (S. Sams); ån9dræk9r i -9
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(N. Sams) — andens han ; nek mæ æ huwd
som nåw<) ånørek (Malt); -rik, ordets

sidste del, er beslægtet med lat. rex,

konge, men er ved folkeetymologi f. e.

på Sams omdannet til: . ande-drækker,

den som befrugter anden, se drække.

ands, no. se jands.

andvord, no. ajwdr el. aJworsH i

(Vens.) behandling.

andvorde, uo. qjwdr (Vens.) be-

handle, håndtere; haj hløw gåt ajwdr9.

1. Ane, no. alm. kvindenavn ; An, An
Marij, An Japds (D.) Ane hos Jeppe;

„no ved a liiwal ett, om a sku gå te ...

Jep-An" o : Jeppes Ane, Laust Sk. fr. ; An
(Sams) ; — rø An (D.) kortspil for born,

4 kort hver, man trækker fra hinanden,

den som først har fire kort af en slags,

er ude; den sidste bliver rø An', piger,

som hedde Ane, drilles med følgende

rim:

Anøk9n Stjaty

hun sot hin man få træj kot^r (kvarter)

lat (lærred),

hun køwt ham i§æn får dn piv tobak

(vestj.).

2. ane, uo. ån, ft. åii (Andst, Hell.h.)

;

an -d -d (Sundv.); an -H (Hjelmsl. h.)

= rgsm.; de ån mæ nåk, det anede mig.

anegor, bio. se andendagsgår.

anelse, no. qnals æn (Mols); åndls

æn (vestj., Agger) = rgsm.

anfald, no. anfol et (Agersk.); an-

fol et (Sundev.); anfal et (Hjelmsl. h.)

bruges gerne med det best. kendeo., hayi

har hai æ anf— tg gåri (Agersk.) krampe-

tilfælde, epilepsi = tefål (D.).

anfaldsskure , no. anfålsskur æn
-9r (Valsb.) tilfælde af krampeslag; jfr.

tilfælde.

ang, to. a'd æpr (Thy; Tolstr. s.)

a— efter en, er den, som hænger efter

en, idelig vil være hos en.

angbrystet, to. å^brøst^ (Thy) trang

for brystet.

1. ange, no. ay^ æn (Agersk.) ; dær ær
æn kgl ay i æ vær, en kold ange i

vejret, synes at betyde stromning; æn
slem ay, lugt; sj. han hær æn ay æt9r

svinsot, anlæg til.

2. ange, no. ay (Hjarnø v.Hors., Horn.

h., Mds. h.) trangbrystethed hos heste.

angel, uo. se ankle.

1. angel, no. anøl (Mds. h.) ; aydl æn

ayldr (HolmsL, Hmr., Horn. h.) — 1) et

stykke drivis, jfr. isangel, båre, skodse.

2) ayUr flt. (Lemvig), hårde jordklumper

på en plojet lermark. 3) gænge under en

vugge (Horn. h.), også uo. : å ayal åp,

om at sætte et stykke under de forslidte

gænger; jfr, andre.

2. angel, no. 1) aysl æn ai^Zsr (Agger)

en lille krog, hvormed man fanger kuller.

2) arpl æn (Gjern h.) ; ay9l æn (S. Hald

h., vestslesv.) den krog, hvormed lebladet

er fæstet til skaftet; den holdes fast med
en ring, holken. se lus-, svin-.

3. Angel, no. Aydl (vestslesv.) ; Åydl

(Ang.) — et landskab i Sønderj. mellem

Slien og Flensborg fjord; grænsen regnes

i vest til den store landevej mellem

Flensborg og Slesvig.

Angelbo, no. Aydho æn (Angel,

Flensb.) en beboer af Angel; i den syd-

lige del af Flensborg: Angelbogade.

angelkrog, no. ayHkråq (Agger) =
2. angel 1.

angenem, to. ang9næ'm (Sams) lige-

frem; dygtig, fingernem, om piger.

angergiven, to. ayergmi (Lild s.)

længselsfuld, hon ær møj a— æt9r hen^r

mudr.

angerløs, no. ay9rløs (vestj.); vær

a— får, uden bekymring for.

angermus, no. ay^rmus (Vens.,

Hmr. h., Andst h.); arplmus (Rgkb.,

Sønderj., Horn. h., Vens.) — 1) spids-

mus. 2) hlle sort mus med hvid plet

på brystet (Agersk.). — Til dette dyr

knytter sig megen overtro: har en a—
løbet over en Hggende hest el. ko, bliver

den lam i bagkroppen og kan ikke hel-

bredes, uden at musen fanges og trækkes

baglænds over dyret; der siges også, at

hvis et mske, der en gang har haft det

held at slå en slig mus ihjel blot ved

at give den et tærsk med bagfladen af

hånden, idet den er løbet forbi ham,

kommer til at stryge med den hånd

på kreaturet, bliver det rask, Kr. IV.

357. 113.; løber en a— over et lem,

enten hånd el. fod, bliver det vissent

Kr. IV. 360. 142. ; kan et mske med
et slag af den bare næve slå en a

—

ihjel, så bliver han synsk, kan se kalven

i koen, fosteret før det fødes (Vens.),

J. K. 178. 4.; i'åd for a— , om, det er

kommen over et kreatur: da tag et lys,
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som haver været på et lig, og svi det

dermed, det hjælper, Kr. VI. 377.231.;

jfr. afvæltet.

1. angest, no. ai^^st æn (Vens., alm.)

=• rgsm. jfr. hjærte-.

2. angest, to. ari9st (vestj., alm.) —
1) = rgsm., jfr. ræd. 2) = ang efter

(s. d.): føld cer ari9st ætsr øq9 (Børgl.)

hænger efter.

anget, to. ari3 (Vens., Vejrum s.,

vestj., Salling); arpt (D.); arpr (Verst

s.) — trangbrystet, om hest og ko.

angive, uo. angi -ga (Mors, Thy,

Horn. h.) — 1) = rgsm., vistn. alm. jfr.

spidse ud. 2) lægge mærke til, de angå

a 4 (Mors og det nordl. Jyll.) ; han angå

H et (Mors) agtede det ikke.

angiven, tf. angin (Lild s.); angpn
(Thy); angipn (Mors); anje^n, anjin

(Vens.) — opmærksom ; som har let ved at

modtage indtryk gennem syn og hørelse.

angle, uo. a'tpl -yldr -ri9lt -ti^lt

(Agger) fiske med krog, se 2. angel.

angleline, no. ati^llin æn (Agger)

en line, hvorpå kullerkrogene er fæstet.

anglet, to. a^/<? (Lemvig) klumpet,

fuld af knolde, om en mark, se 1 . angel.

anhængende, to. anhæri^n (Horn.

h.) om born: som hænger efter.

1. ank, no. arfk (Mors); årik (Horn.

h., Thy) — 1) smærte, have a— i et

ben, et knæ, se ankel. 2) utilfredshed,

misnoje, klage. Mb. eft. Outz. (Sønderj.).

2. ank, to. arik (Mors) syg, upasselig,

a— i mi krap.

1. anke, uo. afik- 9r -dr -3r (vestj.);

arik -dr -9d -9d (Agger) = rgsm. klage,

beklage sig over.

2. anke, no. a^k æn (vestj.) ; arik æn
(Agger) klage = rgsm.

ankel, uo. se agle.

1. ankel, no. arikdl æn -kUrd (?)

(Hjelmsl. h.); ariksl æn -khr (Bj. h.);

årikal æn -kl9r (Mols); årik^l i -kl9 (S.

Sams) ; aq9l æn -qbr (Lild s.) ; aqil é

best. aqilc flt. aqUr el. aqihr (Vens.) =
rgsm.; tvo9 dæ, de do ene sthd^ din

agihr (Åby) ordspr. ; de ej3r aqdl, de

mr a— (Vens.) den indre og ydre ankel-

knogle, jfr. fodled, knogle.

2. ankel, to. åtikel (Tolsir., Horn.h.);

ai^ksl (Sall. (?), Malt, Andst h.) magtesløs,

mat; syg, se ank; om kreaturer: mager,

udlæret (Støvr. h., Sall.); jfr. ampel.

ankelben, no. årihflhun (Fjolde) =
ankel.

ankelhed, no. arik9lhij9d (Malt,

Andst h.) mathed, kraftløshed af mathed
hos msker og dyr.

ankelmodig, to. åiik3lmuw9(Yoh\x.)

tungsindig.

anker, no. arik^r æn -dr (D.); arljkø

et -r3 (Sundev.); arikdr é flt. = ent.

10 (Tolstr.), flt. -dr (Sejlstr., Horn. h.), itk.

(Sams) ; akdr æn (Harboøre) ; åiikdr (Heil.

h., Himmerl.) — 1) et mål og et fad

for flydende varer, alm. 2) et skibs-

anker: ka do tå æ a^kdr (vestj.) rejse

dig op; leq får aijk^r (Agger). 3) skor-

stensrem (Vens.), muranker (vestj.); jfr.

mur—

.

anklage, uo. anklaw -dr -dt (D.);

anklaw -dr -dr (Holstebro) = rgsm.

20 anklage, no. awÆ/a?/? cew (D.)= rgsm.

ankle, uo. arikdl (Thy) ; aridl (Mors)

rave, vippe, vakle, se agle; o a^kdl bxcdr

æ gol, gå vaklende (Lindkn.).

anklevorn, to. arplwbrn (Thy) om
en fuld el. kraftesløs person, slingrende,

ravende.

ankre, uo. akdr (Harboøre); arikdr

-dr -dd (Agger); o akdr åp, ankre opj =
rgsm.

anlæg, no. anleq æn (D.) ; anlæq et

(Hjelmsl. h., Mols); anleq é (Vens.) —
anlæg ved skydning med bøsse; også om
åndsevner.

anmærke, uo. anmærk -dr -dt (D.,

vestj.) = rgsm.

anmærkning, no. anmcerkndri (D.)

= rgsm.

annamme, uo. anam -dr -dt -dt

(D., Andst h.); han hår anamøt æ pærj,

40 modtaget; han hlow anamøt (D.) sat i

arrest
; „ de annammede ham og gav ham

nok en forsvarlig gjæv hug" Kr. VIL 179,

greb ham; a skal anam dæj, lære dig,

komme efter dig; så bruges ordet ganske

alm. i eder.

anneks, no. ane'qs æn (D., vestj.)

det sogn, der sammen med hovedsognet

betjenes af en præst; lat. annexus, til-

knyttet.

50 anni, no. se andet.

annidom, no. i udtr. som: vi håd

såden æn anido'm mæ dt (Bj. h.), d. e.

var stærkt optaget af, som born af leg;

vistn. fremmed ord.
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anniskål, no. aniskgl (Thy, Skan-

derborg) sødskærm, myrrhis odorata Scop.

anpart, no. anpart æn (D.); anpat
(Ang.) del, lod; han fæk så moj æt^r

hans a—

.

anretning
,

(D., Mors) 1)

om mad, æn sær anr-

lojerlig sammensat (D.).

no, anrætnøii æn -dr

indretning (Mors). 2)

mad, der er

hær anstalter", Blich. Bindst, d. e. skue-

spillet; pinden var fuld af sådan nogle

sære skurer og anstalter Kr. III. 278.

anstigende, bio. anstiqdn (vestj.),

han kom a— , kom med en vis fart og kraft.

ansvar, no. answar æn (D.); an-

swar et (Hjelmsl. h.); ansva et (Sundv.)

= rgsm.

ansvarlig, to. answarliq (Hjelmsl.

anrette, uo. anræt -dr -9 -9 (Tolstr. ; lo h.) ; answårlø (Mols) == rgsm.

Mors) ; anræt -»r tf. (Vejrum) — indrette,

at anr— et teglværk, en stald; htvans æ
de do æ we å anræt i di støt? (Mors).

ansat, no. ansat æn -dr (Holms. Klit)

sa^ttekage, bygmelsbudding bagt i et fad.

anse, uo. åns -dr -t (Himmerl.);

åjsk -3r -d -d (Vens.); åns -dr -H
(D. de gi.); ans amt (Sall.); æns (Gisl.

h.); æns -dr -st (Slet h.) — 1) passe^

tage vare på, være omhyggelig for. 2) 20

ansæt -dr -såt -såt

9 -sat -sæt (Sundev.)

ænse, a anst et et (Sall., vestj.); sanse,

huske: a åjskd ene ice (Vens.), huskede
det ikke; han æritnowdj pws^ (Søvind s.),

han er ikke noget regnet, agtet.

anseløs, to. Mb. sansesløs, se ånske-

løs Mb.

ansen, to. åjskdn (Vens.), å wær å—
,

opmærksom.
anseelig, to. ansijyld (D., Mors)

== rgsm.

anseelse, no. ansijdls æn (D., Hmr.
h. , Mors); huk. (Vens.) 1) = rgsm.

alm. 2) at kende en får æn ansijdls,

af udseende.

ansigt, no. ansiqt et -dr (Agersk.);

anseqt æn -dr (D.) ; ansekt et -d (Sundev.)

;

ansdt æn (vestj.); ansec e -dr (Tolstr.,

Børgl. h.); e anseqt (Slet, Gisl); ansejt

et -d (Hjelmsl. h.)^ æn a— (Hmr.) ; ansit

et -d (Silkeb.) = rgsm.; jfr. hare-.

ansjofisk, no. ansjo'fesk (Valsb.,

St. Vi) ^ anchiovis.

anslået, to. anslawdn (D.) om fersk

kød, de ær a— ^ det er ved at begynde
at gå i forrådnelse.

anstalt, no. anstalt æn -Itdr (D.

;

Sundev.); anstalc æn -3r (Vens.) — 1) i

den sædvanlige betydn. 2) som tillæg

til andre ord, der beskriver et arbejde.

ansætte , uo.

(D., vestj.); ansæt
= rgsm.

ansøge, uo. ansøq -dr -qt -qt (D.,

vestj.); ansøk -d -t -t (Sundv.) == rgsm.

ansøgning, no. ansøqneri æn -dr

(D., vestj.) = rgsm.

antage, uo. antæj -dr -tåw -tåwdn

(D.) ; anta -tår -tu -tån (vestj.) = rgsm.

antagen, tf. antån (Lild s.) kær-

kommen, velkommen: dæn gaw war så

møj a— ; de tvår a— fræmdd (Lild s.).

antaste, uo. antæst -dr (D., Sundv.)

= rgsm.

antegner^ bio. se andendagsgår.

anten, bio. se enten.

antensify-wr, bio. se andenifjor.

anvende, uo. anvæn -dr -nt -rit

(D.) = rgsm.

anvise, uo. anvis -vis -vist -vist

(D.) = rgsm.

Anø, no. Mb. gammelt navn på øen

Anholt, som indbyggerne endnu bruge

imellem dem selv, skont de også, sær-

deles i samtale med fremmede, kalder

den Anholt; navnet er også bevaret på
Jyllandskysten om indbyggerne på øen;

de kaldes anøboere.

aparte, to. apa'rtd (Verst) sær,

40 vanskelig i omgang; æn ap— minesk

(D.); de ær aparti gryfi, sov æ møhr
om æ muslort (N. Slesv) ; fr. a-parté, af-

sides ; å part, særegen.

apostel, no. i udtrykket rij på
apå'stdldns hæst (Vens.), d. e. gå tilfods.

apostelbon, no. [til signen] benyt-

tedes de såkaldte apostelbonner ; — den

første kjærv, der om høsten bragtes i

laden, blev også indviet med en a— , så

betegner da noget såre besværligt og so at utojet, d. e. mus og rotter, ikke fik

omstændeligt eller noget meget påfal-

dende, lojerligt ; mest flt. : dær æ så moj
mæ smordn å anstaltdr, ved en sygdom
(D.)

; „ ålebæjst som . a sad å gavt o di

lov til at røre mere af kornet end den

anviste kjærv; men denne blev da også

ganske fortæret (N. Tranders s. ved Ålborg)

J. Saml. IV. 244. se Medardus.
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apothe'ker, no. apoteker (Hjerm

li., vestj.); aft<>^k et, aftek"* (Sundv.) —
I ) et apothek, go in o æ a— (vist alm. i

Vestj.), 2jå avdtehfrit (Vens.), epo apotek^r^t

(Skanderb.) på apoteket; „en a— må
kjende sine krukker". Kk. 20. 208. 2)

en apotheker; æn sær9 a— (vestj., også

Vens.) en lojerlig, lojerligt udseende

[)erson, jfr. adjudant, bassidør, doktor,

lioppegist, major, professor.

apothekerkrukke, no. av9te'k9rkruk

æn -9r (vestj.) medicinflaske : ænhvær kinør

hæst si æjf>n avHe'k^rkmk9r (vestj.) tim.

apothekersager, no. avdte'k9rsaq9r

flt. (D.) medicin, jfr. doktorsager.

apothekervand, no. i ordspr. jsrofe-

ifrferhlek o apHe'kifrtvan æ dyr sdqar,

mæn æn pæl hjdw»rswed ær ino dyrdr

(vestj.).

appens, no. (?). apsns (?) (S. Sams) 2"

tilgift på handel, a fek let i a—

.

appetit, no. avdti'k æn (D.); apHi't

æn (Vens.) == rgsm. ; fr. appetit, madlyst.

April, no. april el. abril (Mors glds.)

;

apri'l (D.); apre'l (Mellemslesv.) ; apre'l

(Sundev.) — 1) månedens navn; „a

—

snø, de lægger smor o wå brø"; „a

—

går aldrig så vred ind, den må jo gå
ud med løv og græs", Kr. IV. 370.

265. 67.; kommer a— mild ind, vil den^o

gå vred ud (Himmerl.) J. K. 408.1351.;

april snø er ikke at betale med guld så

vø (vestj.) ordspr. ; aprel gor var (hvad)

')/ vel el. ær æ ko te grel (Valsb.); a

—

måned kaldes „den lange måned" el.

„rævens måned". Da hoppen går med
sit føl et år, sånær som en måned,
stilede man det gjærne efter, at den

kunde få føl til 1ste april; så hørte den

måned ræven til, for i april skal den gå-J"

svanger med sine unger; den kaldes

den „lange måned", fordi dagene bliver

lange, og man siger da, at hoppen har

de 11 korte måneder og ræven den
lange måned. Kr. VI. 269. 155., jfr. 156.

-2) skikken nar jæn april (D., vestj.);

tis jæn i aprel (Sundev.), sende en i et

narre-ærinde d. 1. april; til den, som
var bleven narret april, sagde man:
aprel, æ ka vis mi nar, vor æ vel!->^

(Vlb.) — se Marts.

apropos, no. de wå no et mi åbr9pp'

te a vil vær hær i awtdn (Lb.) min hen-

sigt, tanke; se abrepå; fr. å propos.

apros, no. aprå's (D., Malt h., vestj.);

sætte en i a— , i arbejde; han er under
a— , under kommando; hun ær i a—
mæ dæn oy — , i forlegenluKl med det

barn (Lindkn. s.); fr. approche! befaling

til en hund.

ar, no. se år.

ar, steo. se anden.

ar, fho. se ad.

ar, no. ar et ar (Agersk., Hjelmsl.

h.); ar et = flt. (Fjolde, Mols); ar æn
= flt. (D.); ar æn =- flt. (Hmr.)'; ar

é ardr (Slet h.); arn it = flt. (Agersk.);

år e år (Sejlstr., Heil., Horn. h., Gisl.,

Børgl. ; Agger) == rgsm., mærke efter et

tilgroet sår.

1. arbejde, uo. arhdd-9r -9t-H(J).)\

arboe -ar -9 -a (Vens.); arb9 -rd -r3 -rd

(Sundev.) = rgsm.; 9n hår H gat, nær
9n ka arbdd sæ træt, ed sæ mæt o såw
sæ læt (vestj.).

2. arbejde, no. arbdd æn (D), itk.

(Slet h.); arb^r et (Agersk.); arbf> (Sun-

deved) ; arbac e -9r (Vens.) ; arbep (Sams)

;

arbit et (Silkeborg) = rgsm.; eviq arbad

gor eviq stader (Malt) el. eviq ståklor

(vestj.), d. e. arbejde uden ende gor

msker til stoddere el. stakler; dn ska

vær si arb^d liq (Lindk.); rask arbs i

nån mans hån gor læt o si p (Skive),

Skgr. II. 110.543.; når solen går ner er

arbejdet ikke mer (Vens.); hatn ka do

nåk et sæt i arb9d, han æ dæj nåk få
voks9n (Lindk.), d. e. for stærk til at du
kan magte ham

;
jfr. hånd, kyndig ; bonde-,

binde-, hjappe-, karle-, kjøre-, knokkel-,

mark-, mose-, mur-, natte-, nottel-, pige-,

pille-, plis-, plyds-, ponni-, ponnik-,

smede-, snedker-.

arbejder, no. arh^d^r æn (Gisl.;

vestj.) = rgsm.

arbejdsfør, to. arbasfør (vestj.) =
rgsm.

arbejdshæst , no. arb9shæst an
-hæst (D., vestj.) = rgsm.

arbejdskone, no. arbeskun -kuns

(Sundev.) = rgsm,

arbejdslon, no. arb9sldn (D.); ar-

b9sld9n (Sundev.) = rgsm.

arbejdsmand, no. arb9sman æn
-mæn (D., Sundev.) = rgsm.

arbejdsmenneske, no. arb9ds-

menøsk æn (Agger) et menneske, som
har lyst til arbejde.
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aregaf. se arkensgab.

arg, to. se arrig.

1. ark, no. ark é (Vens., Tolstr.), æn
(Åby; Søvind s., Elbo h., Lysg., Hmr.
h., Agersk., Støvr. h., Davbj. s., Østjyll.)

1) skibet, som jævnlig hænger til smykke

i kirker (Als). 2) lette stribeformede

fjerskyer, der strækker over himlen og

hvorefter bonden tager mærke, når vinden

blæser med dem el. vinkelret på dem;
alm. ; i daw æ dcer ark å æ hemdl (Agrsk.)

;

ark9 stor så howt iawten (Yo\siv.)\ „nær

æ ark den stor i øster å væster, så læ

æ kown stå så læng' som do løster;

men nær en stor i sønder å nar, så ta

ed ju heller, ju far% Kr. IV. 367. 216.;

el. „nær æ ark o æ hemmel gor i sønder

o nar, så æ ed en gal mand, der et tår

hans kuer, hvis de æ tar", J. K. 129.346.,

når det blæser på siden af „arken", så

siger man, at den vælter, og så vil det

give regn; blæser det på enden af den,

vil det give tørvejr. Kr. IV. 367. 218; som
forklaring til udtrykket kan anføres:

„arken bygges", siges i Roskilde egnen,

når en mængde små stribeskyer viser

sig på himlen, hvad der anses for at

være tegn til regn. Når disse småskyer

driver sammen, dannes deraf „ arken " .
—

Som Noah byggede arken, mens regn-

skyerne trak sammen, således bygges

endnu „arken" på himlen, og når den

er færdig, kommer regnen; J. K. 128.345.
— jfr. skib, skibe. 3) mælkevejen, sj.

(Åby, Tolstr.); best. ark9n, huk. (?). 4)

skidne rander på linned (Lysg. h.). —
jfr. ørk.

2. ark, no. ark et (Væt v. Randers) ;•

arkons et -9r (Braderup); ark^n Kok —
kvist, udbygning over en dør, med luge

el. vindue i; stammer fra lat. arcus, en

bue; middell. arcora, se Weig. under

erker; jfr. Sch. Liibb. arkener, et bryst-

værn. — se akkenet, gab, gjævning, svale.

3. ark, no. ark æn = flt. (vestj.) ==

rgsm. ; æn ark papijy.

1. arke, uo. c^earÅ^er (Elbo h., Agersk.);

de arkdr (N. Horns h.) — det arker, når

de hvide skystriber (se ark) danner sig.

2. arke, uo. (Sønderj.) nok kun i

enkelte forbindelser : kom te arkdn, komme
til kræfter, om en syg (Agersk.), tillive

om en skindød, Kk. ; overført : nå lettere,

rigere kår. Mb. har arkne.

arkensgab, no. ark9nsgaf et (Lade-

lund) ; aqtdrigaf (vestslesv.) ; aqpngaf æn
(Ølgod); ardngaf æn -at^r (Lønb. s.);

argengaf et -åv (Lyne s.); artdngaf et -af
(Agersk. s., Mjolden); apngaf æn -af
(Seem) — 1) lugen i en kvist, hvor-

igennem hø el. korn stikkes ind, alm.

2) et halvrundt vindue over doren i en

kvist (eng. fanlight) (Lønb.). — se 2. ark.

arkensluge, no. arksnsluk æn -luhtr

(Brader.) = arkensgab.

arkeret, to. arkard (vestj.) spraglet,

stribet som arkeskyerne, æn ark— kat^

skatå'l.

arkvindue, no. arkvirpr et (Støvr.)

gabet el. lugen i arken (s. d.).

1. arm, no. arm i ardm (Sejlstr.,

Vens.); arm i arm (Tolstr. Åby); arm
æn arm (Andst, Bj. h., Vor, Hads, Støvr.,

S. Hald, Hvejsel, Skanderb., Horn. h.,

Viborg; Sønderj.); an« æw. grw (Hjelmsl.

h.); arm æn arm (Røgen s.); arm,

æn arms (Fjolde) ; orm. æn -^r (Lild s.)

;

årm æn årm (D., Havbro, Års); årm æn
-9r (Mors, Thy , Vejr. , Agger) ; år9m i

årm (Sams); årm æn årm (Mols h.)

— 1) arm, lem på legemet, alm. 2)

forsk, dele af redskaber el. genstande,

der har lighed med arme: armene på
30 et møllehjul bærer omkredsen og skov-

lene (D.); hjulakserne på vognstellet

(Vens., Sall.); på fiskegarnet de to ud-

spændte garnarme, der gaber ud til siderne

for at møde fiskene (D., Vens.); jfr.

J. Saml. VIII. s. 178 fra Salling; lænene

på en stol (armdr Hmr. h.); jfr. hviler;

båre-, mølle-.

2. arm, to. arm flt. arm (Norrejyll.

og Sønderj. alm.) 1) fattig, om msker:

40 så a— som æn kærkdråt (Andst); han
hår 9t a— ; ær a— ve H (vestj.) sidder

i små kår; han æ så arm, han ka et

heri samøl (vestj.); „nohorn runcon om-
kreti wa så arm, de di knost" , Grb.

129. 5.; „de føst hqj kam te gbri, war
haj så arm dl ku rest ham" , Grb. 223. 3.

2) mager, ussel, magtesløs, om dyr og

msker. 3) dæn armø tyw (Thy) ynkende
og beklagende, jfr. hunde-, hus-, knas-,

50 knus-.

armbow, no. se albu.

arm.drag, no. armdraw (Himmerl.)

;

årmdraw (Mors) et leskaft, der bojer sig

med krumning over mejerens venstre
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arm; han går næsten oprejst; velkendt

(1807), men bruges ikke mere, da man
ikke har så frit sving og ikke kan tage

så stort skår, Mb. ; = armdræt (østj.), jfr.

klæpdrag.

arme karle, arm kål flt. (Rkb.)

plantenavn, flipkrave el. gæslingblomst,

Teesdalia nudicaulis, el. Draba verna L.,

kaldes også rowlm (D.).

armelig, bio. armdis (Mors) usselt, i"

overmåde fattigt.

armes, uo. Mb. 1) tage af i førlig-

hed ; blive mager. 2) forarmes (Vens.).

-armet no. se bar-.

armfuld, no. armful æn (Horn.)

såmeget, der kan bæres i armen, æn
a— hø; jfr. afuld.

armliTil, no. årmhwål æn (D.) =
i'gsm.

arm.hus, no. armhtis et -us (Sønderj.) 20

fattighus.

armklud, no. årmklud æn (D.) et

strikket uldent forklæde, trekantet, som
bindes om livet og går ned over armene,

bruges af kvinder.

armkurv, no. årmkård æn (D.)

kurv med hank til at bære på armen.

armod, no. armo æn (Tolstr.,

Sundev.); armuw^d (Slet h.); armowsd
(Andst h.); armxmd (Horn. h.); artngr-

(Agersk.); årmumd (Hmr., Gisl.) — 1)

fattigdom; de sæt^r eypn i armowdd (Thy),

det bhver man ikke fattig af; „h^j mat
tasist go frå gori å sowt (sort) armo"

,

Grb. 131. 39. 2) æ howsd æ gån i ar-

mow9d får wås, blevet magert og usselt

(Andst).

armpenge, no. armpæri (Sønderj.)

fattigskat.

armstyrke, no. armstørk (Malt) =
rgsm. ; han hår a— i æ lor, spottende

til den spinkle.

armstærk, to. i tim. do æ nåk
armstærk i lor o hijsn, lisom æn ryl

(vestj.) til den spinkle.

arm.væsen, no. armvæsdn (Sønderj.)

fattigvæsen.

arn, no. se ar.

arne, no. arn æn (Fjolde, Bradr.);

qr9n æn (Agersk., Øst. Lygum); an æn
(Sundv., Vitsted, Hoptrup); år, ån (Mors,

Thy, Agger); ån æn (D., Hovlbj., Horn.,

Hmr., Gisl., Slet h.); on, ån i (Vens.;

Himmerl., Løgst.) ; åan hest. d3m(Sams) —

I) år, ån, årste, dnste kaldes det glds.

ildsted uden skorsten i stegerset, som
endnu træffes på enkelte steder, indrettet

i form af en lang smal kalki)ænk, da
der på gulvet omtr. ^U al. ha væggen
ind til dagligstuen går tværs igennem
„stegerset" en ophqjet rand af ler, inden-

for hvilken ilden lægges; ordet høres nu
(1807) sjælden; man havde endog for

ikke mange år siden eksempel på, at i

enkelte gårde på Mors savnedes endog
et arnested og man gjorde ild på det

bare lergulv i stegerset (Mors) ; se brand-

sted Mb. jfr. grundtegningen Mb. s. 135.

136.; „kat9n mjauod i ån^n" , Blich.

Bindst.
;

jfr. brandsten. 2) an (Sundv.)

pladen på kakkelovnen udenfor dens ild-

sted. 3) ån (vistnok hele Vestj. og Vens.);

an (Sønderj.) bunden af bagerovnen. 4)

ån, undergrund i jorden; æ ån æ ful a

^rwr (grus) (Vinds., ligeså Vens.) ; muld
og sand på lige arne, sand arne, sandig

a— , mose a— , J. Saml. VII. 225. 5) an
el. oBn (Ang. , Hag.) i udtryk som
ilden, piben, planten går i a—

,
går ud,

slukkes; ? — om herhenhørende.

arnebagt, to. århaqt (Hmr. h.);

ånhaqt (D.) brødet er ikke godt årh—
,

når arnen har været for kold.

arneskjød, no. anskød (Andst h.);

ånskøjd (vestj.) — på åbne glds. skorstene

og åbne murede kakkelovne hele fladen,

hvorpå ildstedet fmdes; pigen kan sidde

med sit arbejde på skorstenens arne-

skød; på arn— ligger atter en stor flad

kampesten: arnestenen.

arnested, no. årste, ånste, glds.

(Mors, Thy) ; ånstej ed (Himmerl.) ; åmte,

ånstdr é; ånsté é hest. ånsté (Tolstr.);

ånstej, hest. -step (Sams, Løgst.); anstår

æn glds. (D.)
;
gnstæj et (Hanved, J, M. 59)

== rgsm. se arne.

arnesten, no. ånstipn (Andst h.)

stenen på arnestedet, hvor ilden tændes.

arnevarm, to. åmvarm (vestj.)

ovnen er for åniv— , når den svider

brødet nedenunder, modsat overvarm.

arpet, to. arp9 (Årh.) stribet, om
linned, der ikke er vadsket rent.

arperet, to. arpars (D., Hmr. h.);

om hænderne, ru, fuld af revner, jfr.

harkeret, harperet, harken.

arre, uo. se arve.

Arrebo, no. se Årøbo.
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arrejord, no. == havrejoid, J. Saml.

VII. 225.

arrest, no. aræ'jst æn (Himmerl.)

;

aræ'st æn (D., vestj.) = rgsm., fr. arret.

arrestant, no. arssta'nt æn (vestj.)

= rgsm.

arrestere', uo. arasti'pr (vestj.) =
rgsm.

arret, to. jfr. pok-.

arrig, to. ariq (Sejlstr., Heil. li.);io

ardiq (Thy); ara (Andst h., Nordslesv.

;

Valsb.); ariq flt. ariq (D.); ar9 (Brade-

rup); ard (Sundeved); arg og arrig

falder i betydning og form sammen. —
1) ond, slet, jo æhr, jo ardr; jo riqar,

jo learar (Vejle); „så tåt sin kun da å,

te dæn kvæarn vå ii så ara enda"

^

J. M. 62., hans kone mente, at den

kværn ikke var så ringe endda; = arg.

2) vanskelig , arrig , om msker, hunde ; 20

æn ariq kmn (D.) 3) tim. : de æ noj

araig skit , dårligt gods (Thy); æn ariq

skit, et usselt, arrigt mske (D.).

arrighed, no. ardha (Sønderj.);

ariqhipd (jy.)', arihjé æn (Vens.; Sundv.)

ondskab, slethed; arrighed, om b6rn(D.).

arrigskab, no. araskab é (Vens.)

hidsighed, ondskab.

arrild, no. J.T. s. 282. „arriler" flt.

en plante, rød arve, anagallis arvensis L. 30

(Sundv.); „arrild" (Tønder), stellaria

media, Sm. ; J. T. s. 344., jfr. arve.

arriset, to. arisa (Holmsl.); arisa,

orisa (vestj.); urisa, måske ujasa (Sall.)

svagere udtryk end arrig, mest om born;

di æ så arisa å knarise; også: æn gamal

urisa skromal (Agger).

art, no. årt æn (D., vestj.); åt,

art æn årtar (Vens.): åat æn (Sams);

åt æn (Tåning; Heil. h.); gt æn (Søvind 40

s.) = rgsm.

arte, uo. åt -ar (D., Lindk. s.);

årt -ar (Ringk.) — \) de åtar atar de,

de æ koman aw, arte efter (D.); æ føl

årtar si muwar (Rgk.) ; åt æ fårælar atar

(Malt h.). 2) åt sæ gåt, arte sig vel.

artengaf, se arkengab.

-artet, se ond—

.

artig, to. årti (Vens., S. Hald,

Sams); i å— fætar, en lojerlig fyr =60
i årti man (Sams) sær, aparte; let årti

bw sæ (Røgen) om en, der mangler lidt

på forstanden, uden at være helt for-

styrret; de va da årti nåk, howa dæn

hrøknyw æ hløwan bw (Søvind), mærkeligt,

påfaldende.

arv, no. ara æn (D., Horn. h.. Heil.,

Hmr. , Østjyll. , Gisl. , Slet) ; ara æn
(Sundv.); ara i (Vens.), ar hest. ara^

(Mols); ara hest. ari (Sams); ærat et

(Angel), æn flt. -ar (Braderup); ærat et

æratar (Agersk.) = rgsm.; et stort mor
(mod) "stær få fål å at stort ærat tæjer

æ tral (vestslesv.).

arvassel, no. se advarsel.

1. arve, no. flt. ara (Tolstr.); qrar

(Thy); qrar og arar (vestj.) — et af de

ikke ualm. fællesnavne for forsk, planter,

der optræder som ukrudt i sæden: stel-

laria media L. (Thy, Saksild); spergula

L. (Thy), anagallis L. (Holstebro, Thy,

Århus); lemna L. (Ringkb.); sagina no-

dosa L. (Thy); cerastium aquaticum L.

(malachium) (Tåning) se J. T.
;

jfr. arrild.

2. arve, uo. ara -r -t arat (D., Hmr.,

Ølg. s., Sundv., Hadersl. , Horn. h.,

Gisl., Slet); ara -ar ara are (Sejlstr.);

æra (Vestsl. , Brader. , Angel) ; ærv ft.

ærht ærht (Fjolde
;

plt. qrhen) == rgsm.

arvegods, no. „at skifte arvegods"

kaldes det, når man står og rager i

emmerne med en kæp og slår til, så gni-

sterne flyver rundt på andre tilstede-

værende (Viborg).

arvelod , no. aralød æn (Agger)

;

arlø i -øar (Vens.) ; aralåd -ar (Horn. h.)

= rgsm.
;

„hon wenca em ar aralø"

,

Grb. 184. 34.

arveløs, to. araløs (Agger) = rgsm.

arvemærke, no. qramerk h -ar

(Vens.) fødselsmærker, jfr. Grb. 3. ,36.

arvepart, no. arapåt æn (Himmerl.)

;

arapbt æn (Søvind s.) = rgsm. ; nær do

ka hi te dæn sist si dø, så ka do fo
hijla værdan te arapåt (vestj.).

arvesølv, no. arasøl (Ølgod s.)

sølv, arvet i slægten, brugeligt til for-

skellig slags trolddom.

arveøl, no. aral æn (V. Vedsted,

Hvidding de gi.); æral et -ar (Angel);

æral it (Braderup); ærvøl (Fjolde); éral

(Hostr. s. V. Tønder) begravelsesgilde,

alm. i Sønderj.; jfr. begravelse.

arving, no. arari i -ar (Vens.) =
rgsm.

arøs, no. (?) æn fåla arø's (Røgen),

larm, som f. eks. fra et sted, hvor mange
msker er samlede, en legestue.
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as, no. fl,s et as (Agersk.) et ådsel.

as, no. se ast.

-as, no. -as æw (vests].), se ravne—

;

tvivlsomt, om ordet hører til ast (s. d.)

;

Wuttke s. 15 anm. vil henføre det til

det nordiske gudenavn as.

asart, no. asa'rt (D., alm.); asa'st

(Sams) — de ce der a— ve, o hans æjpn

a— , a vel stp a— , risiko, fare; fr. hasard.

hwecan rus hæh rijs" , Grb. 230. 18., en
a— tåler hverken ros eller ris, ordspr.

;

såd9n æn Jæspdr dskfis! (vestj.) sådan
en pjalt; jfr. nåsvis.

askegrav, no. åskgraw æn -w3n
(Tolslr.) grav ved skorstenen til at rage

asken i.

askehjorne, no. Mb. kakkelovns-

krog; krige i a— , være helt, hvor der

asartlig, bio. asa'HU (D.) vovelig: lo ingen fare er (Støvr. h.).

de ær a— nak.

ase, uo. se alse.

ase, uo. as -^r (Thy, Slet h., Tåning);

ds -9r -9r -dr (Holstebro) arbejde med
besvær; go å as, stp d as i dt, shde og

slæbe, jfr. asie.

asen, no. asdn æn (Ribe h., Malt,

Andst, Hmr., Horn.); dson e -^(Sejlstr.

;

Brande s.); as9n et (Mols, Hjelmsl., Slet

askehul, no. dskhdl æn (Varde)

hul på arnestedet til -at rage asken i.

askekrog, no. dskkrpq æn (Horn.

h.) — 1) askemødding. 2) kakkelovns-

krog; krog ved skorstenen, hvor asken

ragedes hen (D. glds.).

askemødding, no. dskmøå^fi æn -dr

(D.) == rgsm.

askemøg, no, dskmdq (Mors) aske-

h.) skældsord og ukvemsord, om msker, 20 mødding, asken som del af møddingen.
dyr, genstande; æn asdns knæjt, støk

dræfi; æn asdns gren; de tvår asdns!

(Vejle) det var som pokker!

asenskjæft, no. asdnskæft æn (Hmr.)

dær sepr æn a— o ham, en slem mund.
Asien, no. dsidn (vestj.) verdens-

delen.

ask, no. se æsk.

aske, uo. kun i forb. a skal dsk

asken-basken, no. A— , der blev

Dronning; hun lå i en krog i kjøkkenet

og vrædede i noget aske og kram; derfor

blev hun kaldt a— , Kr. V. 51, se basken.

askepidsker, no. skæo. : å pas dig

selv, din a— ! sagde de. Kr. V. 54.; den

som på herregårdene kørte med aske-

vognen, en tohjulet kærre, fra borggården

til møddingen ; Knud Skytte, Jysk Bondeliv

dæj! (Andst) til born: jeg skal komme so 2. Saml. s. 104; også efter mundtlig
efter dig (? om rigtigt); næj, do ska
hæjsen et dsk dæn kål (Vejle) narre; se

æske, uo.

aske, no. se æske.

aske, no. ask (Sønderj.): di ask
(Agersk., Sundev.); mans ask (Brader.);

nujl ask (Fjolde); men (Angel): dsk;
— dsk (Norrej.): di dsk (Sejlstr.); dæm
d~ (Vejr., Mors, Thy, Vestj., D.); dsk
hest. -dn vistn. flt. (Sams) = rgsm. ; kom å 40 ovnen.

æ dsk å i æ il, ordspr. (Malt)
;
„mé ska raq

i dskdn får d fej glødrn" , Grb. 247. 365;
æn ska per i æ dsk ætdr dø- sist, ordspr.

(Malt); de læver ront som æn trdw ask
(Sønderj.) om sladder; „hæ stedétdr mat
leq uw i framdst i dsk å mog" , Grb. 96.9.;

jfr. æske, æskeklæde; pot—.
askebakke, no. askdhak æn (Vor,

Vejle) en kaffepuns; jeg er ikke istand

til at forklare ordet.

meddelelse.

askerage, no. dskrdq æn (D.), til

at rage asken ud af kakkelovnen med.

askeskjøde, no. dskskø æn (Horn-

borg s.) askepladen på kakkelovnen.'

askeskovl, no. dskskåwl æn -wl

(Lindk. s.) ildskovl til kakkelovn.

askeskuffe, no. dskskof æn -dr

(Malt) skuffen til asken under kakkel-

dskd (Lindk. s.) tilstøvet

dsktråw æn (D.)

;

no.

asket, to.

af aske.

asketrug
,

dsktråw æn (Agger) = rgsm.

ask

j

el, no. se adskjel.

1. asie, uo. asdn, asdl, æsdl (Rgkb.,

D.); æsdl æsldr æsdlt -dit (Andst); åsdn

dsndr dsdnt dsdnt (Vens.) ; åsdl (Hmr.,

Agger, Gisl.) slide og slæbe, arbejde

60 med besvær ; han æsldr te æ row stor

askefis, no. dskfis (vestj.) navnet I haqve ham, tim. (Andst); sijd huådn

på den tredie af brødrene i æventyret; han dsldr mæ dd (Agger); jfr. ase.

Eshdn d— (vestj.) , Knæshdn gskfis 2. asie, uo. asdl asldr asdlt (Fjolde)

(Handeved) J. M. 41; „i dskfijs tåld
\

gå baglænds; jfr. ast.

Feilberg: Jydsk Ordbog. 3
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asier, no. ashr æn (Holmsl.) en,

der slider og slæber uden ophør; se asie.

Asnms, no. 1) alm. mandsnavn
(Mellemslesvig); i regelen bruges A— på
plt., Rasmus (s. d.), når der tales dansk,

om samme person. 2) man kan høre:

han hår UJ såmoj a de hær asmus
o: astma (Jernved).

asne, uo. asdn asndr assn as9n (D.,

Andst, Braderup) give sig, give efter,

om tov; stenen, træet asner ikke, når

man giver det et slag, uden at det kendes

;

han asn^r åhr ve dt, giver sig ikke under

svært arbejde (Andst); hosten asner ikke,

hører ikke op (Lejrsk. ved Åbenrå).

asne, uo. se asie.

-asp, se bævre—

.

asp, to. asp el. aspd (Lønb. s.)

ivrig, rask i arbejde, om msker.

asparges, no. „aspa'ris -rise,'' J. T.

286. (Saxild) en plante, asparagus offic. L.

assel, no. as^l æn (Vind s.) = asier.

assibet, to. a'sibot (Gjern h.) be-

gærlig, utålmodig; „a wa ivessemda l)ldtv9n

no a— ætar æn to drelols" , Ywlb. s. 31,

„præjstons Jcusn ha jo woe så møj a—
lærisdlsfuld æt& de læsfuld" , smsts. s. 40;

di æ så a— som 9n skij (fjært) i 9n pa
læj9hdivs (Skanderb.).

1. ast, no. ost tew (Søvind s., D. glds.)

;

vestj. også åst', as æn (Elbo h.. Horn.);

a9s æn (Ang.) ; åps æ.n (Sundev.) ; os, ost

æn (vestslesv.) ; æst æn (Vejr.); ats æn
qtsdr (Fjolde); -æjst se krageæjst — 1)

bagdel, om msker og dyr; vistn. i N.

Jyll. foragteligt, jfr. rov; fo nåw^r o ær
aes (Ang.); va æ de dær ærdr frå ær
a^s å gir u9r fårfrå? (Valsb.) en gåde,

svar: hakkelsekisten; va æ de dær fær
lyw, væn ær a9s gær a H? (Vlb.) gåde,

svar: et stolesæde; de æ it otti soi, te

di små ska krtjf di studr i ær a^s (Ang.)

O: krybe for de store; dæn dær hær æn
stuør os ska ha dn par stud håws (vest-

slesv.); de ær erpn saq å ri dw9r æ et

mæ an mans pst (vestslesv.); de sken

som æn haø ods i æn qpn dod (Åbenrå)

;

gid du havde din nadver i din os og

din davre i samme fad (Branderup) Kok

17.177.; han græder med torre ojne og

en våd øs (Sundev.) Kk. 29. 312.; gldsk.

ars, arts se V. S. O., jfr. ast Kalk., der

m. h. t. lydovergangen henviser til post

for pors, postelin for porselæn; jfr.

nemmes; Vesterherredsfolk (Varde) be-

skylde Skadsfolk for at sige : kap, ast, diq-

hown, selv sige de: kæp, pst, diqlijon.

2) på pære og æble : de indtorrede bæger-

blade, jfr. fis, pære-, æble-. 3) æn tusU

a9s (Valsb.) en forjasket stakkel. — jfr.

bag-, bladder-, brand-, bred-, gloende-,

hænge-, krage-, lærke-, møg-, åben- se rov.

2. ast, to. ast (Vens.); æst (Horn.);

10 a— efter, for: som hænger efter; a

—

efter moderen; a— for at få noget, fuld

af attrå, lyst: ast el. æst får å kom astej

(Løgst.); a— efter en pige, forelsket. Mb.

;

ast wenc, kærlig vendt, d. e. længselsfuld

efter, som efter en pige.

astbalde, no. asthbl æn -dr (D.)

rumpebalde.

aste (?), uo. i den ene talemåde:

æst mi ast! (vestj.) kys min rumpe.

20 -astet, -astd se hænge—

.

astfuld, aasfult (Vlb.); de hjalp) få
gdvalt! soi æ dræri, da gåw hans^mo9r

ham et a— , o: en rumpe fuld hug.

astgal, to. (Vens., Molb.); qstgal

(Himmerl.) — 1) elskovssyg. 2) astgal,

flyvende, farende, om karl og pige (Løg-

stør).

asthul, no. qsthwol el. åsthwbl æn
-l9r (vestj.) rumpehul.

astjammer, no. æstjam^r æn (vestj.)

vistn. kun i en enkelt talemåde, se bod.

astlængs, bio. adslæris (Ang.) ; astdris

(Fjolde) — baglænds; dæn hanøl gik as-

l9ris, tilbage (Fj.); han faldt a— = bag-

lænds, gik a— ud af doren, a— ud af

tojet, skæmtende om dem, der går fra

hus og gård (Ang.).

astløs, to. æstløs (Rkb.) utålmodig,

som ikke kan give sig i ro.

astma, se Asmus.
astpidsker, no. qstpisksr æn (D.)

skolelærer, hånsord.

astret, to. astn* (Sall.) om klæde-

dragt, tarvelig, men net.

astsæl, to. Mb. elskelig (Ribe st.).

asttarm, no. åsttærm æn (Rgkb.);

åstærm (Hmr. h.); åøstarm æn (Sundv.)

— endetarm.

astvild, to. æstvil (Rgkb.) om den,

60 som hjælpeløs løber frem og tilbage

uden at vide begyndelse eller ende på
sit arbejde.

astæj, se afsted.

at, no. og smstn. se ært.
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at, bindeo. a (Saxild; Thy); o, å (D.,

vestj., Vejlby v. Årh., Vens., Angel) =
rgsm.

;
jfr. det; hq.j ho ldw9 å kom

(Vens.); han trak dm dærhæn får å

wan dm (Vejr.).

aten, no. se aften.

atj, no. se agt.

atkvast, no. Mb. se ærtekvast.

atling, no. atbri æn (Rkb.; Bjerre

h., Thyholm, Mb.); ætldri æn (Mds. h.)

— 1) den sidste, derfor tit også den

mindste, af et kuld, grise, lam, kyllinger;

en vantrivning, forknyttet stakkel af

mskr el. dyr; jfr. skrabekage. 2) atldy^,

krikand, måske for dens ringe storrelse

(Lønb. s.); Sgr. III. 156. 870 = anas

querquedula.

atsflue, no. atsflow æn [-^r] (Fjolde)

hestebræmse, jfr. 1 ast.

atsklubber, no. atskluh^r æn -9r

(Fjolde) et firben, jfr. 1. ast no.

atten, talo. apn (D.); atdn (Vens.)

— apn hunør å hwikgl law æ pastinak^r

fål nipr å slbw æ guhroddr ihjæl, ube-

stemt tidsangivelse (Andst h.); atdnhujdr

å slo hivot eller: — å ejdn-tal (Vens.);

— å æn grøske (Hjelmsl.); — å æn
hivid gris (Mols); — å æn trægrev

(Horn. h.) ; — o trehlæJ9r di æ kværken

ivqr hær hæjer (Holstebro); — o hons-

pøls (Lindk.).

-attenben, se klør—

.

attende, talo. apns (vestsl.) ; atdnt

(Vens., Støvr.); atin, apnt (Agger); apn
(Malt) — rgsm.

attengaf, no. se arkensgab.

atter og smstn., se agter og efter.

attergejl, no. aprgæjl (Nordslesv.)

et slags „mos", hvori skindbukser farve-

des gule, mulig lavarten lecanora palle-

scens, jfr. mos.

attergro, uo. de gror awt^r (N.

Sams) gro til, om sår f. eks.

attermnre, uo. de ska aprmurds
(vestj.) tilmures.

atterslåd, no. aprslåj æn (vestj.)

= atterstand.

atterstand, no. aprstån æn (Rkb.);

aprstå æn (Bjerre h.) — 1) rester af

gæld el. skyld; de står te at— , til rest,

jfr. bagstand. 2) den anden, tredie,

fjerde stand (stade) i kirkestolene; sættes

imod for -stand, der alm. kaldes gulv-

stand; han har „ gulvstand " i den stol.

men vi har kun „ efterstand " . Mb. efter

Moth.

attersting, no. aprstøn (D.) bag-

sting ved syning.

attest, no. atæ'st æn -sr (vestj.,

alm.) skriftligt vidnesbyrd; jfr, lat. ad-

testatus; se koppe-, pok-.

August, no. ago'st (vestj.) navnet

på en måned.

auktion, no. ak- el. aqsjo'n æn (alm.)

= rgsm.; jfr, lat. auctionari, sælge til

hojestbydende.

ausbundt, no. åwshont æn -dr

(Agersk., Malt h.) lystig fætter, vild krabat;

htsk. det stykke af klædet, som køb-

manden ruller op og lægger frem i sit

vindue.

av, fho. og smstn. se af.

av, udrbso, aw (vestj.); aws (Silke-

20 borg, Sams, Randers) — 1) = rgsm.;

„a ær frå Dqrom aw!^' — „hufår sæpr
do aip^ — „få de te de gor mæ unt,

hwær gåxi a tærjkdr o mi hjænpn (vestj.):

ordspil mellem af og av. 2) han ka

hwærkdn sæj i æhraw! (vestj.) = rgsm.:

hverken sige bu eller ha.

avancere, uo. afdnsijyr (vestj.);

abdnsijyr (Vens.) arbejde, have fremgang

ved sit arbejde; han af^nsifdror gåt{vesij.),

30 det går godt frem for ham
;
„haj teqdr å

hedr . . . får å få ^n smul hyt . . .,

så fik haj å ahmsijr få fødn", Grb.

66. 21.; „her havde han Vorherre og

Sante Peder med sig, dem havde han

affenseret med et helt år«, Kr. VII, 240,

fulgtes, færdedes med, vistnok alm, i

betydningen: fremmes, gå fremad; fr,

avancer.

avassel, no. se advarsel.

avbo, no. se aggerbo.

avborre, no. se aborre.

1. ave, no. aw æn (Vens., vestj.);

qw æn (D.); q æn (Fanø) — tugt: do hår

9m gåt ondr qw , om horn, kreaturer,

træer; å sto aw får med noget, med at

komme til det: trykke sig ved det, frygte

for det (vestj.); ordspr. a hår guw3 daw
å eydn aw, god stilling (vestj.); hu dær

ær eydn aw, dær ær eydn ær (vestj.),

iohwqr dær ær er^dn qw, dær ær er^dn ær

(Mors).

2. ave, uo. aw -dr -H -dt (Andst h.

;

Thy); -9d ft. (Himmerl.); qw -dr awdt

awt (D.); qw aw9r awd awd (Vens.) ave,

3*
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tugte, born, kvæg, træer; aw æn stijsn

(Lindk.) hugge af den, så den passer;

beskære grene på træer (Vens.).

avelig, to. awl9 (Holmsl., sj.) næm
at ave, om born; jfr. abelig.

aveligant, no. se aberigant.

aveløs, to. awløs, awlss {B.; Hmr.
h.); awløs (Vejr., Rkb.) uregerlig, skarn-

vorn, om born, æn awløs dræy (vestj.);

hvæm dæ awløs Iowa , han ærløs dø9 lo

(Årli.) Skgr. I. 84. 280.

avenset, to. aw9ns9 (Lysg., Mds. h.)

vankelmodig, forknyt under modgang;
tvær, vanskelig om born; broderen gik

og blev hel „avenset" over det, Kr. V.

139., vranten, misundelig; måske samme
ord som avindsyg (s. d.).

aventas, no. aivdntå'ds (Sams.) an-

ledning ; fremmed ord ; vistn. = affentas.

aver, to. aw9r (Hmr. h.) ivrig, a—
g H, jfr. jower; herhen hører vistnok:

æ mjælk hår æn awdr småq, besk, skarp.

aver, no. og smstn. se ager.

averod, no. aw^ror el. awra (Ager-

skov); aw9rpd (Malt); ambdr (Horn. h.);

ambra (Vens.) en plante, ambra, arti-

misia abrotanum L. — ato9ruw9d (D.)

strandmalurt, artemisia maritima L.

aves, no. se abes.

avesom, to. awsom (S. Hald) ked- so

sommelig, fortrædelig, bedrøvelig; de æ
så gromø awsomt å bow po et jænsta

stæj.

avet, to. bio. awed (Mors); awad
(Agger, Lild s., Rgkb., Horn. h., Himmerl.)

;

aw9r (Salling) ; aiv^t (Sams) ; awt (Hmr.)

;

qwe (Søvind s.); aw9 (Vens., Horn., Tyrst.

Vrads h., Hors.) — 1) som ikke vender

den rette side ud, forkert; go awwæj
om (Vens.); dans avet om, gi kart qvHio

(Vejle) ; de wænar så awed for mæ (Lild)

;

kom awed åm wejed o : ved det (Agger)

;

jfr. vront. 2) om personer : kejtet, klodset,

han ær ejt awed føj (Lild) om en, der

er god til at bruge sine hænder; haj æ
så qtv (Vens.) kejtet, jfr. kav, bag-. 3)

gnaven, vanskehg (Horsens, Silkeborg,

Fredericia, Søvind s.). 4) tåbelig, i tim.

do ær it så gal, som do lovdr awdt om
te (Randers). 5) awdr låri (Holstebro) 50

aflang, måske en omdannelse af dette ord.

avetside, no. amsijm (Vens.);

aw9sij æn (Agger) — den forkerte, vrange

side; han hbj slet hans fåstan o dæn

aivt si, lisom skumaqa Peje hans stowl

(Silkeborg); jfr. retside.

avevorn, to. qwivårn (Sall.) —
aveløs.

avild, no. se abild.

avindsyg, to. awdnsyq (Rj. h., Ran-

ders) 1) misundelig. 2) om dyr, en

ko længselsfuld efter føde, kalv. — se

avenset.

avis, no. aivi's el. qivis æn -dr (Åby,

Vens.); awvis æn -dr (Hmr. h.); avi'ds

æn avi'sd (Sundeved) = rgsm., et dag-

blad.

avistrykker, no. avystrøkdr æn
(vestj.) en logner.

avkavet, bio. se akavet.

avl, no. og smstn. se abild.

avl, no. aipl e (Tolstr.); et (Horn.

h., Himmerl., Sams, Hjelmsl. h., Hors.);

aivl æn (D.) — afgrøde af hø og korn; der

står en god avl på marken; vi hb hat

et gåt awl i gd (Søvind s.) — jfr. hø-,

korn-.

avle, uo. awl -dr -H -dt (vestj.);

awl -dr awl awl (D.); ql -dr -dt (Fanø);

awl -dr awdlt (Vens.) = rgsm., jfr. åles.

avligant, se abeligant.

avling, no. awldri i (Sejlstr.) =
rgsm.

avlsfordærver, no. awlsfådærdr æn
(Andst h.) en forvalter, spotnavn; også

bruges awlsfådrywdr (Rkb.) om en dårlig

])0\\åe.

avlskarl, no. awlskål i -kål (Sejlstr.,

Himmerl., vestj.. Han h.); awdlskadl -ql

(Sundev.) = rgsm., jfr. busvend.

avlsmand, no. awlsman æn -mæn
(vestj.) en avlsbruger; æn guwd a— , en

bonde, som forstår at drive sin gård

godt
; , den rige hr. Avismand " , se bejler.

avmindelse, no. se amindelse.

1. avn, no. ai^w (Rjerre h.); awn æn
flt. on (Hjelmsl. h.) ; bivn æn bwn (Hors.)

;

awn i awn (Sams); ån æn (Ang.); atvn

æn (Sundv.); on æn -d (Vor h.) — rad

af høstede, sammenstillede neg; sæt i

awn (Jælling); se rad, korn-.

2. avn, no. awn e = flt. (Tolstr.,

Vens.) mellemrummene mellem årringene

(gårerne) i træ.

avn, no. se agn, ovn.

avn, to. se ån.

avnbøg, no. et træ, carpinus be-

tulus L. (Als, Sundv., Ang., Tønd.) J. T.
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avne, no. oivn flt. (D., Thy, Nørv.

Torrild li., Himmcrl.); on (Hjelmsl. li.);

ittmi^r (Mols); awn (Hjarnø v. Hors.);

awn æn -3/- (Vens., Agger); un (Mors)

= rgsni., se boghvede-.

avnebing, no. dmibey æn (D.) cl

lille allukke ved siden af loen, hvor

avner lægges ind, se bing.

avneret, to. amøra (Agger) fuld

af avner.

avnsted, no. awnstæj æn -ar (Andst

h., Bjerre h.); itk. (Sundv.); onstej et

-'»• (Vor); ånstæj et (Ang.) — stedet på
marken, hvor det høstede korn står i

rader; jfr. kjærrested, radsted, skoksted.

avre, no. awdr best. awr9 itk.(Tolstr.);

åwrH (Agersk.); „afred, aure, aured",

Mb. (sønderj.); „avred, åwred" Kok —
eftergræsning på stubberne, ævred ; aw^r-

smor, ævret smor (Åby); åwrH smor

(Agersk.) smor vundet af køernes mælk,
efterat de er kommet på avret.

avre, no. se agle.

avrigant, no. se aberigant.

avs (?), no. i udtr. å gor aws d jæn
(Horn. h.) gore nar af.

avs, u'drbso. se av.

avs, no. se aks, ovs.

avsel, no. og smst. se aksel.

avside, ho. awsi æn (Tolstr.) den
avede side, vrangsiden; awsijBn å hivosi,

af strompen.

avsæt, no. se agesæt.

avt, no. uo. se agt, agte.

avten og smstn. se aften.

avter, to. og smstn. se agter.

avvigavvi, no. avigavi æn (vestj.)

1) en person, som gor narrestreger.

2) narrestreger; ordet er formodentlig

20 sammensat af abe-gab, jfr. abegant.

B.

b, bogstav. Rigsmålets b i udlyd

findes i Vor, Hads, Gjern og vistnok

flere herreder almindelig som %, hgeså

Thy, Mors og Vensyssel; i flere egne

lige syd for Limfjorden findes overgangen

rgsm. V til h foran r i ord som vrag,

vrasle, vred, vride, vrist på fod, vrade,

vrovl, altså: hre, brid; brist, bråd, browl;

i vestj. bliver almindelig rgsm.s b i udlyd

til V, til f i Mellemsl., i forlyd uforandret.

ba, no. ba de (Agger) snavs, borne-

tale, jfr. bav, bæ.

bable, se bavl, bavle.

bad, no. bad ed (Hindsl. h., Thy,

Bjerre h., Sall); bad baddd (Heil. h.);

baj e (Løgst. ; D., Agger) ; bå e best. -d

(Vens.) = rgsm.

bade, uo. bad (Løgst., Hindst h.,

Støvring h.) ; bai -jsr -jH (D.) ; bqi -J9 -j9

(Sundv.); bai bqp bait bqit (Søvind s.);

båi -jdr -j9t (Andst); baj -'3r -dd (Agger);

bå -9r -9 -9 (Vens.) = rgsm.; ud o bqi,

ud at bade sig; &ai sæj i æ suwl; æ hons

bqj9r dæm (D.); han bapr sæ i æ særi

(Mors) ligger og driver i sengen.

bademoder, no, bajmor æn (Bra-

derup, Angel; vestslesv.); bajmo æn -rd

(Sundev.); bammo -r9 (Fjolde) — jorde-

moder, jfr, fostermoder; folkevittigheden

har dannet adskillige navne for hende:

rywskin (Ølgod s.), gribsmot9r (s, d,)

(Kalvslund s.).

baddel, to. \bad9T] (Himmerl.) fed,

trivelig, vel ved magt, om msker og dyr.

badle, uo, bad9l -dhr -t -t (Agger)

pjaske i vand : hud9n æ 9r do står o badl9r !

bag, no, bqq i (Vens.; Tved, Mols);

z^båq æn (vestj.) — bagdel, rumpe; ryg

(Løgstør, vestj, alm,); hjælp mæ æ sæk

o mi båq; no hår vi Jcørmøs o æ b—

;

hå æ vin o æ b— (vestj,).

bag, fho., bio. baq, bqq, båq (N.

Jyll., Nordsl); bak (Mellemsl.) = rgsm.

1) fho. bruges vistnok sjældent alene,

så at sige altid i smstn. : „Kqr9n hon æ
ræjst båq ham" , And, Begr. 2) bio, bqq-

æt9r, -frå, -åpå, -te, -uk, -we (Vens,);

40 disse og flere smstn. findes udentvivl i

adskillige af målene, almindelig er iba-q,

oba'q, æba'q, se ibag; jfr. bagre, bagerst.

bagage, no. skældsord: „gi dæwUn
han håd 9t, de lij9 pargå's" , And. Barsel;

pakå-9s (Ang.); fr. bagage, jfr. pak.

bagast, no, båqåst (vestj.) i talm.

:

no æ do b— ! til den, som bUver sidst

færdig, når man kappes med arbejde.
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bagavet, bio. haqaw9 (Vens.); haq-

awdr (S. Salling) ; baqawdd (Himmerl.)

;

baqawt (Frisenb.) — forkert, avet, bær
sæ h— æ; se avet.

bagbede, no. båqber æn(Veir.); baq-

bidj een -9 (Silkeborg) — den bagerste op-

hqjning, som danner hælen under træ-

skoen, modsat frambed (s. d.).

bagben, no. bgqbijpn é -t flt. -bijm

best. -&yæw (Vens., Sams; Bjerre h., Sall., lo

Løgst.) ; baqbin et (Søvind) ; bdqbijpn æn
-j9n (D., Thy) = rgsm. ; di ær et læt å

tæj æ båqbipn åp o (D.), om fornemme
folk, lignelsen hentet fra smeden, der

løfter foden op på hesten for at lægge

sko under; han ståj o æ båqbipn (D.),

han gjorde sig opsætsig.

bagbinding, no. baqbinøri æn (Malt)

i udtr. han tæpr te æ b— o: til de sidste

kjærve, til sine sidste hjælpekilder.

bagbom, no. båqbom æn (D.) bom-
men på væverstolen, hvorom trende-

garnet oprulles; jfr. rovbom.

bagbud, no. baqbu el. -bo é (Vens.)

afbud, se atterbud.

bagbøste, no. baqbøst æn (Andst)

skinke af et svin; derimod baqfjærd^ å

æn hal.

bagdans, no. baqdans (Agersk.):

de ær it gåt, væn jæn æ komdn i b— ^30

O: gået tilbage i formuesomstændigheder

;

se baglås.

bagdel, no, båqdijpl æn (D.) =
rgsm.

bagdor, no. båqdar æn (Hmr.);

baqdao æn (Søvind s.); baqdpr æn (Malt,

Andst) = i'gsm.

bage, uo.

I. båq (Vestjylland fra Ribe indtil Thy,

Mors medregnet, S. Salling, mod «
øst fra Astrup ved Haderslev,

Fredericia, Silkeborg, Frisenborg,

Hjelmslev, Galten h.; Haslund
syd for Randers til Nimtofte vest

for Grenå).

II. baq (Hanh. , Vensyssel, N. Salling,

Løgstør, Øland, Harridslev nord
for Randers, Kristrup syd for

Randers, Medelsom h., Hornum,
Års h. , Horsens, Bjerge h., 6o

Sams, nordlige del af Sønder-

jylland).

III. bak, måske badk (den mellemste del

af'Sønderjyll. til sproggrænsen).

Som eksempler på bojningen kan an-

føres :

båq -dr baqt baqt (D.).

-9r bajt bajt (Hmr.).

- -dr båq el. båqdd båq^n el. båq^d

(Rævs, Thy).

- -9r båqt båqt (Røgen s.).

- el. baq -d baqt baqt (Ås, Vor h.).

- -3 båqt båqt (Hads h.).

- -dr båqt ftå^if (Nimtofte s., S. Hald" h.).

baqd bgq båqt (Saksild s. f. Århus)

;

ft. bgq (Ulstr., Himmers., Linå v.

Silkeborg).

boq bbqff boqt sj. bgq, bgqt sj. boqdn (Sø-

vind s.).

baq -dr baqt baqt (Gimming v. Randers,

Støvring, Årdestrup, Horn. h.).

- -dr baqt baqt (Vens.).

- -dr bqqd baqd (Sams; Havbro, Års h.).

- -dr bajt bajt (Almind v. Viborg).

- -d baqt baqt (Tåning).

baqdr bgq baqdn (Agerskov).

bak baicd bakt bakt (Åbenrå).

- bakdr bgk bakdn (Bradr.).

- bækdr bodk bokdn (Ang., Sundeved,

vestpå til Fjolde). —
bage i ovn, om brød; almindeligt udtr.

i S. Jyll. : baqdn wost, en ost, som bages

for velsmagens skyld; båq æn iqdgræjn

i æ il (D.); ligge og bage sig i solen

(Vens.) ; fig. : han ær et baqt o bæj sijdr

(Hmr.), d. e. er enfoldig; do ka trbw, dær
æ baqt te dæj (Malt), du kan vente en

alvorlig irettesættelse; „du mener, du
bager, da har du kun havre i ovnen"

(Sundv.) d. e. du slår stort på; å, ve do

et ha nåwd fjét o båq di ywn i! (vestj.)

siges til den, som gor urimelige krav;

dæn, dær i byi lær båq, resiki'rdr o mest

æ kåq, (vestj.) ordspr. — jfr. bægster,

hægt.

bagefter, se bag.

bagefærdig, no. baqfard (N. Sams),

wær b— j være på hældning med brødet,

nærved at skulle bage.

bageløg, no. båqløw de (Røgen s.)

varmt vand, som bruges ved bagning.

bagende, no. æ baqdr æn (D.) —
rgsm.

bager , no. baqdr æn (Agersk.)

;

baqdr æn -dr (D.); baqd æn -rd (Vor h.,

Søvind s.); bakd æn -rd (Sundev.) =
rgsm. ; æn grandr baqdr gir gåt brø (D.)

;

når ovnen er varm, er det nødvendigt
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baqdri'c é (Vens.) =

båqkanpr æn

at være meget rap til at sætte brødene

ind.

bagerbrokker, no. hah>hråh> fit.

(Sundev.) skæmtende, om bager-peber-

nødder; jfr. fårebrokker.

bagerhus, no. haqsrhus é (Vens.);

hakhus et (Mellems!.); håqhus æn (Andst

h., D.) — huset, hvori bagerovnen findes;

det bruges jævnlig også til bryggers; se

ovnhus.

bageri, no.

rgsm.

bagerkaniiner , no.

(D.) = bagcrslue.

bagermand, no. hacprman æn (D.)

den mand, som forhandler hvedebrød

for bageren rundt om i landsbyerne;

også: haqprhin, når det er en kvinde.

bagerovn, no. hqkåtvn æn (Mellem-

slesvig); hqqorun i -un (Vens., Lild s.);

[bqq'Jrwon i] (N. Sams); haqdråmi æn
(D., Malt) = rgsm.; „bagerovnen dan-

nedes på følgende måde: man lavede en

form af hedetørv, eftersom man vilde

have dens storrelse og hojde; derover

klinede man ovnen op, og når leret

[havde den fornødne tykkelse- og] var

nogenlunde torret, så stak man ild i

tørvformen og lod den brænde bort, så

stod ovnen færdig; „aren" el. bunden isoobaq o æ huw9 (D.).

fjar9ri æn -dr (D.) = rgsm,, se bag-

bøste.

bagflække, no. haqflæk -dr dt (D.)

sætte lapper under hælen på skotoj; de
enkelte stykker hedder flækker (s. d.).

bagfod, no. håqftiw9d el. æ baqa

fuwod flt. -fæddr (D.) = rgsm.

baggarn, no. Mb, et slags silde-

garn, som anvendes ved fiskeri i Lim-
10 fjorden ; Mb. henviser til forordning af

15. Decb. 1750 § 3.

baghilde, no. baqhel æn (Andst)

hilde, hvorved dyrets bagben sammen-
bindes, også uo, at baghilde.

baghjul, no. haqhywl e (Vens.);

båqhywl æn -wl (Mors) = rgsm.

baghjorne, no. baqhjorn et -dr

(Støvring) i keglespil: hjornekeglen, som
er længst fra spilleren,

I baghofte, no. baqshowt (Andst)

bagfjerding på et kreatur, mods. forbov.

baghold, no. baakhål (Sundv.) —
1) han æ komøn i b— _, det er gået til-

bage for ham, eller: han er bleven tilb.

med noget; se baglås. 2) „da de trådte

ned i kahytten, gik kaptainen i baghold og

befaler hans folk" — ? — Kr. VII. 294.

baghoved, no. baqhuw9 æn (D.);

baqhowi et (Søvind s.) = rgsm., el. ow9r

den var også af ler", J. Saml. IX.

(Sall.) smig. II. 319. alm. jysk skik.

bagerum, no. baqrom et (Agersk.)

bryggers.

bagerst, to. baqdst (vestj.); bqqest

(Vens.) = rgsm. ; dæri baqdst bidar æ
hm (Malt).

bagerstue, no. baqdstbw æn (Vens.)

;

båqståw æn (Thy, vestj.) — stuen, hvori

dejgen lægges, nærved bryggerset.

bagetrug, no. bqktrmv [e^] (Ang.);

boqtrbiv et (Søvind s.); se dejntrug.

bageved, no. bakvæj de (Sundev.)

ved til at bage ved.

bagetoj, no. „af bagetøv [baqdtéifi]

blev der kun lavet søsterkage, æbleskiver

og vafler, samt de også endnu overalt

brugelige pebernødder". Gårdbo, jule-

skikke fra Vens., Jyske Saml. X. 77 : d. e.

bagværk.

bagevarm, to. båqwarm (vestj.)

om ovnen: varm nok til at bage i.

bagfjærding, no. bqqfjareti i -9r

(Vens.); baqfjar^ri æn (Søvind s.); båq-

baghug, no. baqhoq æn (D.), Når
karlen, som slår græs i høsletten, har

ladet en strimmel græs stå, tager han

det med baghug, idet han bojer sig så

langt tilbage, at han foruden sit eget

hug tager den manglende strimmel,

baghøl, no. bqqhøl e (Vens., Ager-

skov, Himmerl.); båghøl æn (D., Vejr.)

— hullet bag mølleslusen og hjulet : „men
40 i de sam kam haj snori hen i baqhølt

å hop9 åp é stæqdswejdn" , Grb. 138. 14.,

men i det samme kom han snurrende

hen i baghøllet og hoppede op ad stegers-

vinduerne.

baghånd, no. bqqhåjm best. (Vens.)

ydersiden, modsat håndens „balde", inder-

siden; = ohaq oæ Aåw (D.), også i udtryk

som kom i baqhonøn me (Søvind s.).

bagkastel, no. båqkastæ'l æn (vestj.)

60 det bagerste af noget, bagdel, rumpe.

bagkleve, no. ba-klow; ba-kle, ba-

kUj (Ang.) — kammeret i Angel og Mellem-

slesvig bag storstuen (piselen); i Angel

med en dor i gavlen benyttet som karle-
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kammer, vestligere (Valsbøl, Vis h.) male-

kammer, hvor dejgtrug og håndkværn
fandtes); se kleve.

bagklog, to. baqklpq (Vens.) klog

bagefter, se forklog.

bagklov, no. haqMow æn -ar (Seem
ved Ribe); ha'kklQw \haklaw'] (Angel)

biklov på koens bagben.

bagklædning, no. bågklenefi æn
(vestj.); haqklmeii cew (Søvind s.) = rgsm. ; lo

b— på skab; hun væn hin h— temæ
O: gik sin vej.

bagkobbelko, no. hqqkbhdlkow (hWå

s.) den yderste ko tilvenstre i henholdsvis

forreste og bagerste kobbel (s. d.).

bagkrop, no. æ haqekråp (D.) =
rgsm.

bagkurv, no. håqkdr9 æn (Mors,

Thy); haqkård (Hmr. ; Randers) — 1)

= bagsmæk på en vogn , i ældre 20

tider sædvanlig gjort af risflætning. 2)

bagenden af vognen, man kan lægge

noget om i bagkurven; de leqdr i haq-

kår9n (østj.). 3) hus, htrnjst, slå, væn
æn h— = støde en kolbøtte; jfr. hoved,

hovedkulds, kramkurv, kuld, kurv.

baglig, to. haqdld (D., norrejysk);

haksU (Mellemsl.) — tilbage i noget,

æ kuwm æ haqdU, han æ ha^Hd i Imdn,

tilbage i læsning.

baglomme, no. haqlom æn -9r (D.)

= rgsm.

baglængs, bio. baklæns, -Ians (Sun-

deved) ; bdydlæns (Vest. Vandet, Thy, de

gi.); haqlæris, -Iqjs -læjs (Vens.); hak-

luns (Brader.); haqlens (Bjerre h.); haq-

lens (Søvind s.); hawlæns (D., vestj.);

hawlåns (Agersk.) = rgsm. ; kom h—
fra dt, å æ toj (D.), komme klodset, for-

kert fra det.

baglængs rakker, se rakker.

baglæs, no. haqlæs é best. -t (Vens.

Himmerl.) — 1) den bagerste del af

læsset; haqlæs i umn, uo., læsse vognen

for hårdt bag. 2) læs, man får tilbage

fra et sted med tom vogn; at få b

—

fra byen (Slet h.) Mb.

baglår, no. håqlgr æn (D.) = rgsm.

baglås, no. haqlos (Vens.); håqlos

el. haqlos (D.); haqlos (Malt) — 1) bog- so

stavelig om en lås, der er gået i ulave,

således at nøgle eller vrider ikke kan
lukke den op. 2) fig. æ mon æ gon i

haqlos (Malt), i håqlos (Mors) o: blive

tavs; kom i h— mæ, blive forsat i noget,

komme tilbage med, jfr. bagdans, bag-

hold, bagstand.

bagmon, no. baqmon itk. (Årh.—
Randers) det at være bagefter med
noget, modsat formon.

bagnavn, no. haqnawn æn (D.)

slægtsnavn på personer, mods. fornavn.

bagning, no. haqni i best. haqnijl

(Sams) = hægt.

bagplov, no. håqplåw æn (D., Rkb.)

;

den egentlige plov nævnedes æ h— , mens
forstillingen, hjulene, kaldtes æ hywl på
den gammeldags hjulplov

;
jfr. Kr. III. 65.

nr. 84.

bagre, to. = rgsm. ; æ haq9 hijdn,

æ haqdr æn (D.).

bagreb, no. haqréh é (Vens.); haq-

rev et (Søvind s.); hawrev æn (D.);

haw^rev (Sall.) — rebet, hvormed læsset

på høstvognen fastbindes bagpå;

bagrede, no. haqrej ed -9r (Him-

merland); håqre (vestj.) — 1) bagvognen,

lejet mellem hjulene, hvorpå faddingen

ligger; øtv9 de haq^ re, dær æ kon let

gie (S. Hald), d. e. når man sidder over

de to ba.gerste hjul på vognen, bliver

man mest stødt. 2) spøgende: bagdelen

af et kreatur.

bagrå, no. båqrå (Vejr.) hele den

bagerste del af undervognen på hjulene

nær.

bagside, no. haqsij æn el. æ haqa

sij (D.).

bagskrald, no. håqskral æn (D.,

vestj.) 1) udtryk fra keglespillet; efter

det første slag fra bestemt, langt mål,

får hver, som træffer, ret til at slå b—

;

så må han stå, hvor han vil, og slå

så mange han ævner. 2) slå b— med
en pidsk, idet man svinger den og slår

skrald bagud. 3) wår dæ få h— , for

eftersmæk.

bagskud, no. håqskåd æn (D.) =
bagskrald.

bagslag, no. haqslaw é, best. -w9

(Vens.) 1) hjulbøren til at køre tørv

på har kun b— , et opstående stykke

ved hjulet, ingen sidestykker; ryg på stol

og bænk. 2) han æ korn^n i håqslaw

mæ dt (vestj.) det er gået tilbage for ham.
bagslod, no. håqsloj æn (Rgkb.)

kom o æn h— mæ = i bagdans, d. e.

det er gået tilbage for ham.
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bagsmæk, no. hqqmnæk æn (Vens.)

;

håqsmæk æn -k (D.); haksmæk it (Lade-

lund) — 1) på en vogn, se bagkurv,

1)agsmækken er af Iræ, bagkurven flettet.

'i) =^ bagskrald; han fæk æn h— , et

I Tiersmæk.

bagsok, no. i udtr. sto åp pb haq-

såk^rdn (Søvind s.), d. e. rejse sig i hele

sin myndighed og vigtighed for at gtire

modstand.

bagspringe, uo. haqspre^ (Andst)

— 1) når tyren fejler koen under par-

ringen. 2) b— en hest: stå på den fra

litijre side.

bagsprængt, to. håqspræn (D.) om
et redskal), spade, fork, greb, der har

ladet sig bøje tilbage.

bagstade, no. hgqsto e (Vens.);

hnqstoq (Søvind s.) — 1) en plads i

stalden bagved hestene ; fig. en plads, 20

hvor man ikke kommer i betragtning.

2) stansning, stilleståen; kom i baqstoq

(Søvind s.).

bagstand, no. håqståh (vestj.) —
1) være i b— med = tilbage m. beta-

lingen el. udredelsen af noget. 2) gæld,

dæn jæn båqstån rækor dæn anøn æ hån.

3) ha æn fcon h— , om mand el. kvinde,

der bagfra ser godt ud.

bagstelde, no. æ haqs stæl (D.)3o

bagerste halvdel af vognen.

bagstikker, no. 1) å spel baq-

stekdr (Vens.) et slags kortspil, hvor

sidste stik gælder. 2) i b— (Vens.)

den, som tager sidste stik.

bagstol, no. bawstol æn (D.) stol

med ryglæn, jfr. hvilestol, pavestol, og

hvad overgangen g til w angår: bagreb.

bagstykke, no. baqstøk æn (vestj.,

Ballum, Slesv.) = rgsm.; bagsmæk på 40

vognen (vestslesv.).

bagstyrtet, tf. i udtr. vi blow hel

bqqstowt (vestslesv.), o: vi blev over-

raskede ved, at noget uformodet kom
bag på os.

bagsæde, no. baqsæd æn (D., Malt)

sædet ved gilder med ryggen mod hus-

væggen bag bordet, jfr. forsæde.

-bagt, se arne-, gjennem-, halv-,

hjemme-, ny-, oven-.

bagtale, uo. baqtq'l ft. -ta'l (Agersk.)

= rgsm.

bagtojr, no. haqtyr æn (Andst)

stykket af et tojr fra tojrestagen til lægnet.

bagvand, no. håqwan (Rkb.); møl-

len går i b— , når vandet bliver så hojt

bagved hjulet, at dette ikke kan gå rundt,

de gor i b— få ham (vestj.), o: mis-

lykkes.

bagvendt, tf. [baqwénc] (Vens.) kejtet.

bagvind, no. baqvln (D.); bqqwej

æn (Vens.) — møllevingerne kommer i

b— , når hatten ved et uheld drejes

således, at vinden træffer dem bagfra.

bagvinter, no. bqqwenc^r i (Vens.)

eflervhiter.

bagværk, no. hqkværk de (Brade-

rup) småkager, jfr. knas.

bagoje, no. i en tælleremse: nepn,

ttjw; køs æ kat i æ båqyw! (vestj.) d. e.

rumpen.

baj-, no. afledn. og smst., se bade.

baj, no. baf æn hest. -an flt. -/(Ran-

ders, Støvr. h.) et sigtebrød; æn kbwrdri

baj = hived9baj_, et hvedebrød; æn bæjt

baj, en bagning fintbrød
;

jfr. bær-, hvede-,

kavring-, Randers-, rug-.

bajads, no. baja's i -3r (Vens. o. fl.

st.) = rgsm.; „så får han lyst til at have

Vidunder med som b— , for det han så

underlig ud", Kr.VlI. 6.; ved ringridning

den vittigste karl, der udklædt gerne sad

på en gammel krik og gjorde tusinde

lojer, mens karlene red om fra gård til

gård; han og hans lojer beskrives Grb. 7

nr. 3.; jfr. ital. paghaccio, en stråsæk

og en gøgler.

bajadsstreg, no. baja'streqdr flt.

(Vens.) = rgsm., „haj wa lisd løsti te

då-jsi som te bajastreqprn" , Grb. 11. 90.

bajbesøg, no. bajb^søq et (Støvr.)

besøg, som gjordes i nabolaget til

den, som havde bagt, for at smage

hvedebrødet; så trakteredes der med
kaffe til.

bajke, no. bajh el. bajkd æn (Fanø)

en mandfolke sirtses undertrøje under

vesten; er ved at gå af brug.

bajonet, no. baqsnæ't æn (D.) =
rgsm.; „a so æn fransk sældåt, han gik

mæ et bette hån på hans bangenet

"

(BHch. Bindst.); jfr. fr. bai'onette efter

byen Bayonne i Syd-Frankrig.

bajsmellemad , no. baj- el. bajs-

mælmad æn -d^r (Randers) et stykke

hvedebrøds smørrebrød.

1. bakke, uo. bak -er -H (D.) ryge

tobak : bakke stærkt af en pibe
;

jfr. bap.
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2. bakke, no. hak, hak i flt. hak^r

(Vens.) ; hak et -9r (S. Hald, Støvr. h., Gjern

h. ; Øland, Heil. h.) ; hak at, flt. -i best. -in

(Røgen s.), flt. haki9 best. -n (Hads) ; hak
æn -dr (S. Sams ; Framlev h.) ; hak æn -dr

(Thy, Safl.) — 1) banke, lille hoj, se

banke; østj. alm. itk., dog siges: nijpr a
hakdn (Heil. h.); æ hakdr (Lild s.) klit-

terne; jfr. bjærg; klit-, å-. 2) dær æ
hakdr o el. i æ skøj (Rkb.) siges, nårio

skyerne tårne' sig i synskredsen, jfr. hat.

3) fig. de gor nijpr a hak, mæ ham
(Sall.) = rgsm.

3. bakke, no. hak æn -dr (Andst h.

;

Fanø, Lild s.); æn hak (Gjern h.); hak

æn -dr (Vens.) — 1) bakke til at bære
noget, kopper osv., på; æn hret, di kahr
æn hak (Lild); jfr. aske-. 2) et lerfad

eller blikfad til mælk (Sundv.). 3) bakken,

hvorpå „linen" med krogene (600) ligger, 20

omtrent Vi7 mil lang; dernæst kaldes

selve fiskeredskabet (line, kroge, tavser

med tilbehør) en „bakke; man sætter to

el. flere „bakker"; udtrykket gælder hav-

fisket langs vestkysten; på Holmsland
hører 12 liner til en bakke; e sæt hakdr

(Vens.) ; åm wentdrdn hroqd wi hakdr å
ta tbsk dpo; de æ låvi lijnør, dæ hlytvdr

særiked nidr dpo hon o haw mæ æn leens

fo hwær haltridi fatpn; i æn o kensdnso

æddr æn studr krbq, mæ æn stomp
kold {- kuller) pg; hakdrn hlywdr låd

låris æ hon o haw å fræ hivær æn gor
dær æn rijhdr hehr æn dohdrlijn op te

dd owdst o wondd å æ fæjst i æ dobdr

. , . . å i dæn æ ddr bså fæjst æn tbw
mæ dn seyk- we (Lild s.); løh bakdrn, \

sætte b— ud (Lild s.); sml. line, tavser,
j

kajl, dovtønde, gajlinger, fejlende. — jfr.

borre-, kuller-, store-, åle-. 40

4. bakke, uo. hak -dr -dt -dt (Andst)

1) øse mad op: hak åp (Fanø); „mens
hun baket op no, a hst mæ te krov^ret,

å hint en pæl bræjvin om hejsen a howe
ræt". And. Frieri. 2) b— op for en:

traktere ; hak åp mæ æn histå'rd (Malt) lyve.

bakkebojle, no. hakhbjdl æn (Holms-

lands klit) et gilde, som espigerne (s. d.)

gor; de har hver en bakke (se 2. bakke),

hvis fisk udgor en del af deres Ion ; so

gildet blev gjort en dag, når det var

åphlæst væjr, o: hård kuling, så bådene
ikke kunde gå til søs, og der trakteredes

med kaffe, sød suppe og pandekager.

bakkegalt, no. J. T. en plante,

bakketidsel, carlina vulgaris, L.

bakkekam, no. hakikam æn best.

-dn (Vor) = rgsm.

bakkelarres, no. hakdla'rds æn -dr

(D.) — 1) en vindig person: en ræjn

h— .' jfr. Feilb. Lidt jysk sprogfil. Nord.

Månedsk. 1868 (vestj.); baccalaureus (?),

se Andresen Volksetym. (1878) s. 23.,

opr. mit. baccalarius, ejer af et storre

lensgods. 2) flt. småkager, klejner; jfr,

put igennem, vredne skræddere (D.). 3)

små pandekager, klatter (Malt h.). 4)

vrøvl, tåbelig tale (Ikast).

bakkelse, no. halpis æn -dr (Sall.,

vestj.) ; hakdis æn -dr (Vens., Sams, Ran-

ders) — 1) pandekager, vafler, også æble-

skiver; et slags hvedebrød (Randers). 2)

fig. en lusing (Vens.).

bakkelsebrød , no. hakdlshrød et

(Støvr.); „var en mand forelsket i en

kvinde, og hun ikke vilde begunstige

ham, behøvede han blot at lægge ....

et bakkelsebrød el. en frugt på sit venstre

bryst .... og få hende til at spise det".

Jyske Saml. IV. 242. fra Ålborgegnen;

et slags hvedebrød, som en fastelavns-

bolle el. lign.

bakkenbart, no. hakdnhårt æ.n -dr

(Agersk., alm.) kindskæg.

bakkeras, no. hakdrå's (Elbo h.)

stor overdådig anretning ved gilde, se

bakke op.

bakkeret, to. hakdrd (Vens.) bakket,

fuld af bakker, om en egn.

bakkeris, no. J. T. en pileart, salix

repens L. (Thy).

bakkeskulde, no. hakskul æn = flt.

(D.); haskul flt. (Fanø) — slette, en flad-

fisk, platessa limanda. Art.
;

jfr. 2. bakke.

bakke-smutter, no. haksmutdr æn
(Støvr.) digesvale.

bakkespringer , no. hakspretidr,

måske også: hakspeldr æn (vestslesv.)

en driver; en person, som intet udretter.

bakkethe, no. J. T. en plante,

timian, thymus serpyllum L. (Thy).

bakketidsel, no. J. T. = bakkegalt.

bakketorsk, no. hakdtåsk (Vens.),

torsk, som fanges på bakker (2) ;
jfr. pilk-

torsk.

bakketov, no. haJptbw nøj (Lild s.)

rødderne af klittaget (psamma arenaria),

de kan opnå et tovs tykkelse, er sejge
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og stærke og bruges til kurvefletning;

dæn løb bensr di mæ bakstdw; de æ di

sttpr å séj réd'fr o klettaq^d.

bakketrug, no. haktråiv æn (Holmsl.

kl.) en træplade, ^'4 al. i firkant, hvorpå

bakkerne, fiskesnorerne, lægges, når de

er „est", o: maddingen sat på.

baksblok, no. baksblåk æn (Tøn-

der); når der skæres korn, raps i kogene.

be'r^t, drukket fuld (Sundv,); slå en på
øret (Vens.).

balberkniv, no. holbij^'drknyw æn
(D.) = rgsm.

balberkost, no. bolbijyrkwdst æn
(D.) = rgsm.

balde, no. bal i -Ur (Vens.); bal

æn -9r (Thy, Agger) ; bahr æn -dv (Sall.)

— 1) om fodens, håndens, rumpens

leder en forskærer {fårskøsiør) arbejdet, lo store muskler, især om de sidste ; huma'rp

med visse mellomrum stryges seglene

;

det stykke, som skæres mellem to hvile-

tider med strygning af seglen , kaldes

en b— , rimeligvis fordi der bliver tid

til at tage ny tobak.

baksbrev, no. haksbrow et (Ager-

skov glds.) papiret, posen, kardusen,

hvori tobakken købes, se brev.

bakse, uo. baqs-{Rkh.)', baqs -dr -dd

ris ska dæ te di row? — tyw! ti te

dæn jæn bal, tyw te-tåw (Ribe), alm.

drengevittighed. 2) æ bahr (?) flt. (Sall.)

opskyllede sandrevler ved stranden. —
jfr. bolde; ast-, fod-, rov-.

baldehule, uo. balhuwdl (Silke-

borg) i ud Ir. b— æn træsku, hule plads

ud for fodens balde.

balde-korn, J. T. 308, toradet byg.

(Agger) 1) anvende kræfter på atzohordeum distichum L
tumle, magte: b— mæ æn støk træ. 2)

have samleje med (østj.).

1. bal, no. bal æn 6a?9r (Vens., vestj.),

itk. (Løgst.); bal å hest. bah flt. bahr
(S. Sams) — gilde med el. uden dans,

forsk, fra legestue; til bal møder man
parvis, véd i forvejen, hvormeget hvert

par skal betale, den ene gang betaler

så karlen for sig og sin pige, den anden

balder, no. båhr (Mors) larm,

bulder; så hår dæn båhr æn!" så æ
man, han task åp æ ywlawt^n; jfr.

rabalder ?

baldre, uo. bahr el. båhr -9r -at

-H (D.); bbhr (Bjerre h.); bahr (Løgst.,

Framlev h.) — dundre på, banke med
larm, f. eks. på en dor, se bomre; „a

bålere jo løs ijæn å sæje", Ywlb. 7,

gang hun for begge, pigebal (s. d.) (Silke- 30 buldre løs med ord; „han båleret jo u

borg)
;

jfr. danse-, fastelavns-, jule-, kjøbe-,

par-, pige-, profet-, sidde-, spille-.

2. bal, to. bal (Holmsl. Lb.) ; dær æ
et snø te b— mark, = vild, bar mark;

ud o æ bal }nj9d (Lb.) ud på den vilde

hede ; andre steder siges : te bår, flåd

el. slæt mark (D.) , di so et ud^n de

bah haw (Himmerl.) ; udtr. synes at svare

til: ud o æ dom syjp (vestj.) ud på den

o stuelen, smst. 73, gik larmende ud af

stolen ; bahr (Vens.) leve flot, gore mange
gæstebud.

baldyre, uo. baldyr (vestj.; Mds.

h.); den gamle betydn. at brodere har

jeg ikke sikkert truffet; derimod alm.

om at prygle en brun og blå; han æ
blowan gåt udbaldyrH i æ huwd (D.);

et træ, som alle grenene er hugget af,

vilde sø; jfr. Kalk. hældet og 2. balle. 40 en mose, som alle knoldene er blevne

balans, no. bala'ns (Ribe); det kan

jog ikke holde b— ved, holde god el.

ringe b— ved noget = stå sig godt el.

dårlig ved noget.

balber, no. balbif^r æn (D.); bal-

bij'rdr i -dr (Vens. ; Sams.) — barber =
rgsm. ; hwa fåskæl æ dær mæl i bal-

bifr^r å i høstkgl? — høstkgli ma sput

i stobdrn, de ma balbijydri ene (Vens.).

afgravede på, er blevet godt baldyret.

baliere, uo. ' „Smæjen å Jakob

Tonglon ha mærket te han balleret",

Yv^^lb. 34., skreg, klagede sig.

baling, no. bqhri æn -dr (D.);

bdhri æn -»r (Malt) — en hugget lægte,

de savede nævnes lapr, jfr. Rietz boling.

1. balk, no. (Ang.) bruges om de lange

stænger i sidestykkerne til vognfadingen.

balbere, uo. balbijyr, balber (alm.) fio over- og under-, jfr. lærrings

1) afrage skægget, barbere; æ kre

hå balberat 9t gåt (Malt) = ædt rent

med. 2) snyde, bedrage, han æ blou^n

b— te tænørdn (Løgst.); han blow bal-

2. balk, no. balk æn -Ik (Agersk.),

flt. -Ikar (Fjolde ; Ang.) ; bolk i- Ik (Vens.),

flt. -Ik (D.) ; balk i (S. Sams) ; bolk æn
-dr (Vejr., Løgst.); bwolk æn -dr (Him-
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merland) — 1) skillerum, mellemvæg:
i tørve- og mergelgrave for at holde

vandet ude fra arbejdsstedet (vestj.); skel

på marken, f. eks. mellem to tojreslag

(Skanderborg); mellem to skår på eng

el. kornmark (vestj.); den lave væg mel-

lem tærskelo og kornlade (vestj.); renen

på marken, der skiller to nabolodder;

herhen hører vistnok udtrykket: de æ
dær eif3n halk ve (Gjedsted), o: det

har jeg nok af, el. er der nok af, det,

der er, er ikke begrænset; jfr. klyne-,

land-, lo-, mellem-, skar-. 2) sted på
marken, hvor ploven er gået af jorden

;

et sted, som sædemanden har over-

sprunget (Agersk., Ang.); et sted, hvor

ploven på grund af sten har måttet

løftes ud (Sams) ; at sætte el. gore balke

;

jfr. plov-, sten-, så-; smlgn. hundekiste,

hundetrug, svinetrug. 3) om klæder:

de sidder i hwolk^r (Himmerl.) d. e. store

folder; ujævnheder på spundet garn

(Vens.). 4) lidet garn til at fange mar-
svin i (Mols); Mb. Tillæg.

balke, uo. halk -dr (Mds., Gjern h.

;

Ang.) lade ploven springe steder over,

hvor den ikke går i jorden; føre harven
så, at den ene „dræt" ej berører den
anden; han balkdr et, dæn man (Mds.),

O: han står sig godt.

balkeret, to. balkort (Agersk.), om
marken, hvor der er mange plovbalke.

balk-væg, no. bolkweq æn -eq(Sens.)

skillevæg mellem lade og lo; se bolvæg.

ballade, no. å gor b— (alm. i

Østj.) gcire dumme streger; noget, der

vækker ubehagelig opsigt; ital. ballata,

en sang, man danser efter.

1. balle, no. J. T. 325 ærtebælg
(Thy), jfr. sv. bal, Rietz.

2. balle, no. bah æn (Søvind s.) åben,

dyrket plads i en skov, glds..; jfr. 2. bal.

3. balle, no. bqli i -dr (Vens.) ; bah
æn -r (D.; Agersk.), flt. -rdr (Brader.);

bali æn -9r (Vejr., Løgst. ; Thy, Bjerre,

Framlev h.), huk. (Sams) — 1) vadsker-

balle med ører, jfr. kar; gi po bali

(Sams) el. gi bali, give kreaturer hak-

kelse, mask el. lign., som gives dem i

en balle el. kasse. 2) trækar til smor:
æn smorbald (Agersk.); æn bah smor
(Ang.). 3) imrrq få mi åhmor, hun
ku swom i æn bah hakdis! lystigt sejers-

udtryk (Andst h,), jfr. bolde.

ballefuld, to. balful (Ejstr. s.);

baliful (Thy) — fuld til randen; andre

udtr. se fuld.

ballekar, no. balikår æn (Mors)

vandballe med ører, se kar.

ballekuk, no. bahku'k (Andsl h.);

de ær en ren b— = vist og sandt; op-

rindelse ?

ballerene, no. uo. et udtryk fra

10 lege ; når en har forset sig i legen, skal

han b'allerones, d. e.: de legende står

omkring ham i en kreds, banker ham
på ryggen med kæppe og siger:

bille, baller run, tippe, tappe, tun,

op ad bjæige, ned ad dale,

der slog ild i Mikkels hale,

en og tyve er din ret;

får du flere, bliver du træt,

en to tre osv. (Vens.), jfr. Sgr. III. 192,

20 el. Balder, Rune og hans viv,

de yppede dem så stor en kiv,

så stor en kiv i Tune,

der slog Balder Rune;
her slog den mest fornærmede af de

omstående første skig, og så fulgte der

slag i slag fra hele kredsen:

en to tre fire fem,

nu kan Rune snart gå hjem,

seks syv otte ni,

nu er Runes straf forbi,

så kunde vedkommende lege med igen

(Vens.); jfr. Sgr. III. 191. 37. .

el. Ballerune, ballerune i kongens krune,

femten trolser (slag) det er din ret,

får du flere, så blir du træt,

jfr. Sgr. III. 192.

Når en i legen glemmer noget, bliver

han , balloneret " , d. e. han får en be-

stemt dragt prygl, Sv. Grundtv. håndskr.

40 Saml. I Ribe brugte horn for 40— 50
år siden følgende leg: man satte sig

omkring et bord, satte den venstre knyt-

tede hånd derpå med løftet tommelfinger,

greb om denne med hojre hånd og, idet

man søgte at dække tænderne omhygge-
lig med læberne og slog takt til sangen

med de knyttede hænder, sang man:

, Hygum, Bygum, Ballum kirketårn, hvem
der griner eller ler eller la'r sine tænder

60 se, skal have firogtyve balderoner!"

Den el. de deltagere i legen, som ikke

kunde bare sig for at briste i latter ved

at se kammeraternes fordrejede ansigter,

måtte så betale gildet med et smæk af
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hver deltager (medd. af past. C. Thurah,

Drejø; jfr. Sgr. III. 175. 37.). Til sam-

menligning og udfyldning hidsættes endnu

følgende fra Langeland : de legende sidder

i en rundkreds; en knytter hånden og

stikker tommelfingeren opad; en anden

sætter sin sammenlukkede hånd om den

førstes tommelfinger ligeledes med sin

tommelfinger opad o. s. fr. ; den sidste

kredser om sin tommeltot med sin anden lo

hånds pegefinger og siger: nu skriver

jeg en kreds om denne lille kirke, hvem
der enten griner eller smiler eller hoster

eller nyser eller gor den mindste mine,

han skal have ni nip og ti „ balleroner "

,

et vrid i næsen og et godt dosmer for

hul; den, der så først forser sig imod

en af disse regler, skal stratYes; idet han
bliver dunket i ryggen, siges der:

Trykke trone ballerone,

der går en gris på kaberis,

han æder byg, han drikker bærme,

det kan sværme
opad bjærge, ned i dale,

det skal denne ryg betale,

med 1, med 2, med 3 .... 10; der-

efter vanker ni nip i armen, et vrid i

næsen og et slag på bagen; jfr. Sgr. III.

173. 37. Når en i panteleg i de gamle

julestuer ikke fuldførte sin dom, skulde 3o

han stå „julestueret " ; en sporger: „hvad

er det?" — svar: „det er ballerone af

os allesammen ". R. Paulli, Julestuen og

Maskeraden 1724, meddelt i Rahb. Udv.

af Holbergs Skrifter VI. 341, se også

Kbhv. i Holbergs Tid ved dr. O. Nielsen

s. 195 (medd. af dr. Nielsen), smlgn.

Kalk. Balderone, en juleleg; i legen

skal den, som er „Balder Ofne", lægge

sit hoved i en andens skød og de andre ^o

slår ham i ryggen; mens de slår, synger

de alle: Balder Ofne og hans vif, de

yppede dem en grote kif, grote kif på
Tune, så slår vi Balder Ofne, ni slag

skal vi slå, dermed skal vi hjem gå, —
hvem der slår flere end ni slag, han
bliver Balders Ofne

;
jfr. Sgr. IV. 45. 37.

og Grundtv. Dske Folkeviser II. 647.

Endnu kan tilfqjes, at ballerone fore-

kommer i tælleremser fra Bornholm og so

Møen, Sgr. III. 238.37., IV. 84. 37. og i for-
j

bindelse med legen : borre guldæble, smsts. !

III. s. 233. 37., jfr. Gr. GI. d. M. II. 142,
j

Troels Lund VII. 107, En ældre mand, født i

i Kbhvn., tror med sikkerhed at kunne
mindes, at han og hans kammerater for

50 år siden brugte formen: batterone,

jfr. ital. battere, slå. — Hermed kan en
engelsk leg sammenstilles, the game of

Dump, fra Yorkshire hos Halliwell: Po-
pular rhymes and nursery tales s. 128;
hornene sætte ligeledes deres knyttede
næver „endways the one on the other

till they form a high pile of bands", og
efter en samtale sluttes så: them as

speak first, shall have nine nips, nine

scratches and nine boxes over the lug.

ballihvæse, no. [balihwæs] (Sall.)

vulva.

ballingsyre, uo. hahrisyr -dr (Mds.

h.); han æ haUnsyrH gåt = ilde til-

redt, vel især i ansigtet, af slag; a ga
ham jæn liq i haUiistjrdn , i ansigtet;

oprindelse ?.

Ballum, no. en landsby på vest-*

kysten af Mellemslesvig bekendt for de

vældige punse, som skænkes: di halonm-
hal (halve), af hvilke en kunde slå en
mand under bordet; jfr. Hojer.

balpe, uo. halp -dr -dd -ed (Lild s.),

om vand, der er i bevægelse, slår mod
randen af karret, hvori det er; jfr.

bolpe.

balpfuld, to. halpful (Lild s.) fuld

til randen.

? bals^ no. (G. Duus^ Sundeved) et

nedtrådt sted i korn.

balser, no. halsdr (D., Andst, Sall.)

kender jeg kun i det alm. udtryk: æn
sær b— , lojerlig fyr. Balthasar er som
navn blevet til Balsdr, udtrykket kunde
mulig stamme fra udklædningerne, som
de mænd iførte sig, der gik med „stjær-

nen" ved nytårstide og som forestillede

de hellige tre konger, Kasper, Melkior,

Balthasar.

balsom, J. T. 345. en plante, tana-

cetum balsamita L.
;

„balsen" (syd for

Århus), jfr. lugtens.

balsompirum , no. Grb. 158. 14.

en slags salve til brug ved brændt skade.

balstyrig, to. balstyriq (Andst);

balstyrdq (Sundv.) ; balstyrU (Vens.) —
tvær, vanskefig og voldsom, om msker

og dyr; jfr. Sch. Liibb. balsturich.

Balthasar, se balser.

baltorn, no. baltivorn æn (Thy);

baltorn æn (Sall.) — larm, Sgr. IV. 205

;
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skrald med pidsk; [bøltorn] (vestj.) skal

betyde: en klodset og voldsom person.

balut, to. balu't (Mds. h.) stejl,

om brinker ; å ta jcen h— , tage en med
hårdhed, det modsatte af at liste og

læmpe sig frem med en; han hust om
h— , styrtede hovedkulds om.

bamberusse, no. bambdrws æn
(Agersk.) grovt, klodset kvindfolk.

bambusrør, no. bombusrør æn (D.) ; lo

de driver ikke sjælden op ved stranden

og kaldes sædvanlig sukkerrør (s. d.).

bammor, no. se bademoder.

bamp , no. i udtr. o by jæn banip

(Malt) byde en trods, vise brodden.

baras, no. bams æn (D., Brader.);

bamsi æn (Rgkb., Thy) = æn bamssman
(Bradr.), en tyk, velnæret person, jfr.

boms; norsk bamse, bjornens navn.

band, no. ban æn -npr (D., vestj., 20

• Sønderj.); baj é [best. bane] flt. bqj

(Vens.) — en ed; han kam mæ såmand

banø (Skanderb.) ; te æn stuw9r lown ska

æn stuw^r ban (vestj. alm., se Kk. ordspr.

82. 923.), jfr. ed, karl nr. 4,

bande, uo. ban -dr -dt -dt (D.,

vestj. ; Ang.) ; bg^j bajdr bane bane (Vens.)

;

ban -nø -fp -fø (Sams) — 1) bande,

sværge, bruge eder, alm.; nok også

enkelte steder om at sværge for retten ; 30

ban te de blowr (vestj.); te de stor i

jæn toq om ham (vestj.); så de æ væn
swot åmkreti ham (Mors); te de lyssnt

omkreri ham (Løgstør); te de blow ål

lyst om ham (vestj.); te dær sto glø åm
ham (Thy); fåivoipdn (Silkeb.); glupsk

(vestj.); to do ban di lih pinddø g H?
(Malt)

; y,
ad basled så grint han no manne

go gang, men gilled han banned te galjen"

Andr. Begr. ; ban sæ lånt nejpr i høUr^o

(helvede) (vestj.); spreii te o ban, lisom

,di nar3s kål (D.), o: karle nord fra;

ban o bålni (Rgk.); ban o Mon (vestj.),

måske også: ban o Hot (vestj.); det er

meget værre at bande pinedød end fanden

tage sig; man må ikke bande i torden-

vejr eller storm, heller ikke må man
bande i sengen; man må vogte sig for

at bande i sig selv [uden lydelige ord];

man må ikke bande i ilden ; når pigen, so

der skal gore ild på, vilde sige, når hun
ikke kan få den til at brænde: „de

satans tørv!" så vilde hun forbande ilden

sådan, at hvis der blev ildløs, vilde den

ikke være til at slukke ; man må ej heller

bande et barn eller et kreatur, og det

skal være slemt at bande et skærende
redskab, en økse eller en kniv, for der-

som man tilfojer sig et sår dermed, skal

det være meget vanskeligt at læge, Kr. IV.

404. 608-11.; de ær eipn syn o ban,

nær dn ban^r re (vestj.), skal vel betyde:

når man bander på hvad sandt er; ban

^tf fOf^ do wed hwafudr ; do ska et ban
epp 9å, få do ka enda gy hwa do wel! (Thy)

siges, når en bander på, at han ikke

kan opfylde en anmodning; no, no, do
ska et ban stærksr 9pp dr en do ka ban
åm ijæn! til den, som man ikke tror

trods hans eder (Mors). 2) det er ikke

godt, når en ko . eller stud , som man
kommer forbi, „bander ad en" (giver

det vel bekendte vræl med munden mod
I jorden), så kan man ligeså godt vende
tilbage; thi man får da ingen nytte af

sin gang, Kr. IV. 225. 318.; nqer æ ku
banør jæri, skal dn spot (Andst), så får

det ingen magt
;

jfr. fr. jurer, sværge, o

:

hvæse, om katten; se Nyrop V. Sk. 108
og Skgr. IV. 56. 66. 3) nægtende: de

banør et (vestj.), det slår ikkey fejl, er

ypperligt.

bandelok, no. bandelå'k æn -9r

(Fanø) et hængesmykke i ørerne; fr.

:

pendeloque, det samme.
banden, no. i ordspr. bafiøn bejpr

et æ sken, un æ nøw føldr mæ (Mors, jfr.

Grb. 69. 74.), d. e. eder alene bider ikke

;

i udtr. som: de æ banan o el. banøndn

o san (vestj.), det er, nu bander jeg på
det, sandt, en stærk forsikring, kan

mulig også dette ord gæmme sig.

bands, bans (D., vestj.); bajs (Vind

s.) — ejeform af band, bruges alm. om,
hvad der er fortrædeligt, påfaldende,

ypperligt: de wå bans, ku do et fløt æ
kypr! æn b— kål te æn hjoU, æn b—
guwd sp)å.

bandsat, to. bansåt (Thy) ; bansH
(Årh.); bajsat (Vens.); bansatds (Andst

h.) — både i god og ond betydn., om
det ypperlige el, det fortrædelige.

bandskab, no. banskab (vestj.);

de æ ræt nåt b— , noget forbandet toj.

bandskudt, to. banskot (Mors):

æn b— knæjt — bands.

bandslagen, to. banslawan (Hors.;

S.Hald); æn b— dræij^ omtr. = bandsal;
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også om, hvad der er uheldigt el.

fortrædeligt: de æ da banslaw9n! (S.

Hald).

bandssondag, no. banssønda (Slet,

Horn. h.) 4. sondag i advent, da navnene

oplæstes på dem, som var i band
;

jfr.

:

bandsdag skal der afkyndes hvert år to

gange, hvilke sig skulle entholde fra alterets

sakramente, nemlig palmesondag og 4.

æ har 9n kæp i æ han (Nordslesvig),

spøgende.

1. bank, no. haiik (Sundv., D.) ; horik

(de gi. D., Vejr., Bjerre h.); hårik (Vens.,

Hindsted h. , Thy) = rgsm.
;

gi hårik

(Hindst. h,); é gåt law hårik, hqj fæk
hårik (Vens.); fo hå^k (Sams); knubs,

stød (Vejr.); jfr. hug.

2. bank, no. harik æn (vestj.) ; hå^k i

sondag i adv., se Kalk. bandsdag, bands- lo (Vens.) — et pengeinstitut; „di splencs-

sondag.

1. bane, no. håan æn (Sams) en hoj

og ufrugtbar plet jord på en mark; en

lille forhojning på marken.

2. bane, no. han cm -9r (Sønderj.);

hon æn best. hån (Vens.; Andst); hon

æn (Søvind s.); hon æn (D., Silkeborg);

hån æn (Heil. h.) — 1) på hammer og

økse, mods. pen (D., Silkeb.). 2) hån æn
(Himmerl.); hon (D.) en flade i

se jærn-, kegle-.

3. bane, uo. hån -dr -t (Vens., Ploug-

strup); hon -dr -dt (Røgen) — 1) ud-

hamre leen langs æggen for at skærpe

den (Vens., Røgen), jfr. hare; ordet skal

også kunne bruges om leens tværsnit,

den er for lidt el. for meget hondt (Røgen

s.) d. e. krummet. 2) hån æn stijpn aw
(Plougstr.) fjærne ujævnhederne på den

ved hammerslag.

bane, uo. se både.

banestykke, no. honstøk ært (D.)

;

hånstøk æn (Thy) — det stykke kød af

halsen med halshvirvelen , hvor fårene

stikkes ved slagtningen; det må karl-

folkene i huset ikke få: æ kål mo et fo

æ h— , så hlyiv9r di gålslaw^n (D.) ; bliver

de slemme til at slå (Thy); den, som
-piser æ b— å dn rorpvær (væder) (vestj.)

rinyj søldoUr, dé wa som liq korndn uw
å håriki" (Vens.), Grb..203. 26., fr. banque.

1. banke, no. ba^k æn -dr (Støvr.);

baiik æn -ykdr (D., vestj.); hårik æn
-'^kdr (Lild s.); hårik i -dr (Vens,; Thy,
Bjerre h.); harik æn -id best. -n (Vor h..

Søvind s.); harik æn -d best, -drdn (Hads
h.) — 1) -_- rgsm., bakke (s. d.), hoj,

afrundet forhojning; jfr. bjærg; fig. no
smstn.,20(gr han otpdr æ 6a?^^ (Elbo), o: over det

værste, se jan, kiddike. 2) owdr æn
baqk (vestj.); sånt øwdr i hårik (Vens.,

alm.) = i gennemsnit, med et middeltal:

vi avler over en b. så mange fold; jfr,

jævning. 3) en skybanke, en mørk, lavt-

liggende sky i synskredsen (vestj.); sudl

gor npr i æn hårik (Lild s.)
;

jfr. brænde-.

2. banke, uo. ha^k el. horik -dr -dt

-dt intr. & tr. (D., Agersk., Vejr,); hårik -dr

so-dd -dd tr, & intr. (Hindst.; Mors); håt^k

-dr -d -d tr. & intr. (Vens. ; Sams) — rgsm.

:

harik o æ dar; horik jæn, prygle en;

„hældns hånkd di hans røqstøcdr hådd

blø å hlo" , Grb. 93. 81.; h— gån, banke

garn med banketærkel; h— staqdr nijdr

(D,); de bårik3r i æ ferpr; å hårik æ
hindr, slå hænderne sammen for at varme
sig (Mors); Pe Krestjan boykdr (D,), om
fosteret i en hojfrugtsommelig kvinde;

vil komme til at slå et mske ihjel; ioYMborik ud (D,) en borneleg, se gås, læder;

en kvinde har det ikke noget at betyde^

hvorfor det stykke altid skal fortæres af

kvinder, derfor sætter husmoderen aldrig

banestykket ind til manden. — Nogle

siger, at det kun gælder b— af horn-

kvæg, men andre mener, at det også

gælder om får og svin, Kr. IV, 358, 123,

VI, 264. 108, J. K. 181. 19.; jfr. bøddel-

stykke.

bange, uo. håri (Vium): a båridr et,h(i

Blich. Vium s, 150, jeg er ikke bange,

bange, to. håri (D,, Vens,, Heil, h)

= rgsm,; a ær et b— aniæ, b— få mi

froj; æ ær it bari får æn dø hon, nær

horik jæn æn howdd g (Vejle), slå en et

kreatur til i handel; „mit hjat de så

howele banker". And, Begr,, mit hjærte

banker så stærkt; di båqkds, slås (Hindst,

h,); se boge,

banken, no, de wår æn maqdld

barikdn (Holmsl. kl.), et mageligt arbejde,

som når man ligger og driver i en båd;

se hjærte-.

bankeret, to. harikdrd (Søvind s.)

bakket,

bankerot, no, barfk^råH (D,); håri-

kdru't (Vens.) — 1) go b—, spel h—,
som i rigsm, ; æn barikdrå'tdnspeldr (Andst
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h.). 2) i vestj. og vel flere steder

(Lysg. h.) en blanding af ler og kalk til

murbrug. — Ordet stammer fra italiensk

banco rotto, den brudte bænk, fordi

vekselererens bord (bænk) blev sønder-

brudt på torvet, når han ej kunde be-

tale sin gæld.

bankerotstrug.
æn (Agger); trug til

no. hariksråtstråw

at slå kalk i.

bankeskammel , no.

æn -mldr (D.) skammelen, hvorpå tojet

bankes med en tærskel.

bankesten, no.

(D.); de gi. brugte

tojet på istedetfor en skammel.

bankestok, no. ho'fikståk æn -k

(Andst h.) = bankeskammel.

bankestol, no. bo'fikstuw^l æn (Andst)

= bankeskammel.

bo fæj9 (Søvind s.); æ hår skin, hæb,
hals, hiiwd, fæd^r, bijdn; begøn o æ bår bon
el. mæ bår hinør, på bar bund (Malt),

jfr. åben-. 2) mager, fattig, om msker,

dyr, marker: han æ bår, et hipl bår
(vestj.); a it så bår æ ve ot (Silkeborg);

de æ no bår bynør, bønder, som intet

ejer; æn bår ku, mager, ussel; æn bår

aw9r, bår græjs (Hmr.). 3) ren, ublandet:

bo'fikskaiwl iojænø bar kanto'flar (Brader.), bar råw,
bar jænd råw (Agersk.), de ræjn, bård

skit (D.), de bår wåj (Vens.); ren å bår

oj, helt ødt (Andst); han æ gåwdn dær-
hæn får æ bar sedn, ene og alene for

at se (Brader.), se blot.

-bar, se brug-, frugt-, kost-, lyd-,

ær-, år-.

barakke, no. brak æn (Vens.);

brak æn (Mors, Sall.) — „hér^n ha jø

boykstijm æn -j9n

en sten at banke

banketræ, no. bariktræ æn (Vejr.) 20 brakdr nåk^' , Grb. 66. 26., hytter, små-

banketærskel ; se tærskel.

bankvroder, no. i en byremse,

Skgr. II. 71. 377: Kongsted bankvrø-
d e r e , må betyde : de, som roder i banker

(Fredericia egn) = bakke-srautter ?.

bannes, no. banes (D., Andst, Elbo

h., Rgkb.); banis (Bjerre, Framl. h.,

Gjern h.) ; de ska han et gor stowr bands

mæ, udrette sønderlig, når han har et

huse, fr. baraque, hytte, hvori soldater

ligger i lejr.

bararmet, to. bårarm9 (Vens.) =
rgsm. ; mæ bår årm (D.).

barbenet, to. bårhindd (Lild s.) =
rgsm. ; han hår bår bipn (D.) ; se bar-

fodet.

barber, no. se balber.

bardon, no. bardo'n æn (Hors.);

slet arbejdsredskab; seksn b— han gor ! so bardå'wn æn (Mds. h.) — besvær, mas;
rosende^ om et vovestykke; han gor ræt

een b— , en ypperlig handel; eller også

om born, der gor ustyr, slår istykker;

larm (Bj., Framl. h.); jfr. lanter.

bap, udro. se havs.

bap, no. bap æn (Hmr., Andst,

Hindst h. , Bjerre, Framl. h. , Løgst.)

moderens patte: ta di bap! til barnet;

tobakspibe; et røgpust af piben. se

2 bappe, bav; jfr. sukker-.

1. bappe, no. fader, i bornerimet:

ri, ri rap9, mårn komør bap9 mæ to fø
golt; ri å ri å rap9r, mårn konvdr bapdr

mæ søl sko å knapdr, tre f.d goltdr,

Hag. 184.13 (Angel) == papa?.

2. bappe, uo. bap -dr -H (Andst,

Hmr.) patte, om barnet; patte på en

pibe, „mannen — bappet noww^e stue,

long bap ow piben". Jyden I. 34. 2, jfr.

bakke.

bar, to. bar bar (Sønderj.); bår

bår (Norrejyl. ; Vens., Sams, D., Thy);
båd (N. Snede, Vrads h.); bod (Søvind

s.) — 1) ubedækket: go mæ bod howi.

å ha bardåwn mæ jæn; vær i æn slem

bardo'n (Hors.) forlegenhed; jfr. Kalk.

bardun, kamp; norsk bardyne, tumle sig.

bardone, uo. liq ve å bardo'n

(Randers) besvime.

bardus, bio. bardu's, pardå'ws (D.,

vestj.) pludselig, om fald, han fol b—

;

å så, bardu's, dær lo han (Andst) ; han
kam så bardu's in a dardn (Silkeb.)

;

4u a tåw ham pardå'ws i æ kase'lkdn

(D.), jeg tog ham med et rask tag i

nakken.

barduse, no. bardu's el. bardu'si

æn (Thy) et stort, svært kvindfolk.

barduse, uo. han bardu'st nijpr

(Sall.) styrtede hovedkulds ned.

bare sig, uo. bar sæ (Sønderj.);

bår sæj (Norrejyll.) — 1) bare sig for,

dy sig, bar sæ (Braderup); a ka ene hår

50 mæ el. bo mæ får å lic (Vens.), bår mæ
få grindn (Malt h.), jfr. dy. 2) bjærge sig

for kulde, b— sæ få kul el. blot: bår

sæ (vestj.), bår si fæddr, holde fødderne

fri for at fryse
;

jfr. blotte, hytte, nære sig.
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bare, bio. iar^ (Sønderj.) ; bår^ (D.,

Bj. ti., Sall,, Løgst., Vens., Sams); bår9

(V. Vandet, Thy, Silkeb.) = rgsm. ; bår9 el.

bari> haj ku kom (Vens.) ; æ vil kons bat ha

mce onidråtv^n (Ang.), omklædt; han vil

bat gyr skandå'l (Ang.); bat = bart,

itk. af bar.

bare, no. se båre.

bareste, bio. to. bqrdstd (Braderup)

;

bårifst^n el. -st9ns (Hmr.) = bare, men
med forstærket eftertryk: væn han bq-

r^st9 vil kom (Brader.)
;

„di ml da jan
— b9tdl skislip9ri de phri, om de bdrdst9

wa niowU" , Grb, 61. 28.; ^n ka si hi-ks

bår9sta krap (Hors.).

barfodet, to. bårftiwdd9d (Malt);

bårfowd (Hmr. h.) ; bårfo, bårfædø (Vens.)

;

bårdfuwsd (Thy, Sall. , Løgst.) ; bårfud

(Lild s.); bårfudH (Bjerre h.); båfg9j

(Framlev h.) = rgsm.; flt. bårbjænt

(Vens.) ; se barbenet.

barfred, no. Mb. frihedssted, som
banemænd fordum flyede til; et sådant

asylum [fristed] vises endnu i Lunde
præstegård i Vester Herred, se J, Saml. IL

201., dr. O. Nielsen: de jyske Barfred;

Kalk. barfred, jfr. Nyrop, V. Sk. 66.

barfrost, no. bqrfrøst æn (Agersk.)

= rgsm.

barfrø, no. J. T. 234. frøet af spergel

(spergula arvensis L.) kaldes bårfrø, sået

i brakkede gronne bårer (s. d.) (Rkb.).

barhalset, to. bårhalst (Vens.; Bj.

h.) = rgsm.; han gor mæ bår hals

(vestj.); jfr. rajhalset.

barhovedet, to. bårhwbt (Vens.);

bathop (Agersk., Braderup) ; bathnw^ (D.)

;

bårhuw^ (Agger); bathowdd^ (Andst h.)

— skaldet, om msker; jfr. kajl, snil;

derimod: han ggr mæ bår huw9 (D.)

•> : uden hovedbedækning
;

„ den, der er

barthovedet har stået meget under tag-

dryp", Kk. Ordspr. 120. 1334 (Burkal).

barild, no. Mb. sted, hvor intet

er, øde, ubebygget plads; bygge på b—

,

begynde af b— , om fattige, som intet

ejer (Varde, Ribe st.), se Kalk. und.

ordet, jfr. brødløs, ildløs, skorstenløs.

bark, no. bark best. barket (Silke-

borg), måske samlingsnavn ; 6arA; i(Vens.);

bark æn (D., vestj., Thy, Heil. h.); bå^rk

best. bprk9n (Sams) = rgsm., bark på
træer og urter, kålrabi f. eks,; pel bark

(Skanderborg) løsne egebark af stam-

Feilberg: Jydsk Ordbog.

merne og tage den af til garverbrug;

lig. go imæ'l bark o træ (vestj.) trænge

sig ind f. eks. mellem mand og hustru;

dæn dæ ggr imæl bark o træ

vel ås9 gg imæl særk o knæ (vestj.),

jfr. borken; kanel-.

barke, uo. bark (Andst, Løgst.);

barken (Elbo h.) — 1) sætte skorpe, af-

barke; suw9l9n bark9r (Løgst.); å bark
lOflg træ9r (Andst h.); grød bårkdn^r, får

skorpe (Elbo h.), se borken. 2) garve;

barkød læjr (Rkb.). 3) a blow årdenliq

barket i§ærn9l (vestj.) prøvet ved svært

arbejde, stor anstrængelse ; barkes ve

mæ 9t (D.) strides stærkt med noget,

f. eks. smærte. — jfr. 4. bede.

barkelædres, uo. i udtr. do skul

bark9læjr9s (Agger) o: du skulde have

en dragt prygl.

barker, no. bark9r æn (Agger) et

barkskib.

barket, to. se borken.

barkning, no. i udtr. som: han

fæk æn årdenliq barkneii (vestj.) o: et

ordentligt lag prygl.

barieger, se borneleger.

barlig, to. bårl9 (Lindk. s., Rgkb.)

= maw9rlåd9n; hans kypr wå b— , tem-

melig magre; æn bårU æjn, mager egn;

30 6— øl^ tyndt øl; b— klæj_ (Rkb.), tyndt,

fattig klædt.

barm, no. bar9m æn (Agger) i

udtr. som: stek di hån i di æpn bar9ni!

O: se til dit eget hjærte,

barnilijært(el)ig, to. barmhjåte og

barmhjåpU (D.) medynkvækkende, ynke-

lig; æn b— søjen å sijp, et ynkeligt syn,

jfr. barmvoklig; han såw så b— , bon-

ligt, æ hun sipr så b— te dæj.

barmlijærtiglied, no. = rgsm.;

„åw nåd å barremhjatehijed di fæk isinn

å ta mæ" , Blich. Bindst.

barmvoklig; to. barmwokU (Ikast

s., Hmr. h.) ynkelig; „hun begyndte at

jamre og klage sig nok så barmwoklet "

,

Kr. VII. 105.

barn, no. Fire hovedformer: 1. 2.

barn, ban (hele Sønderjylland omtr. til

grænsen for a (s. d.) og æ). 3. bår

(nordlige del af Ringkøbing amt, Thy,

Mors, Salling; jfr. — rn). 4. 'bån (det

øvrige N. Jylland). — 1) barn et bom
(Åbenrå); baørn et byorn (Fjolde, Egge-

bæk): barn et born (Brader., jfr. Lyngb.

4



50 barn

Sønderj. Sprogl. s. 45. 46). — 2) haon

et hydn (Ang.); hodn et bodn (Sundev.);

ban æn bgdn (Sem v. Ribe). — 3) bar

æn bar (Hjerm h., Thy, Mors, Agger,

Eising s.) ; bår æn bgr (Sall. ; Estvad s.)

;

bar æn best. -dn flt. bar best. -dn (Tøm-

merby, Lild s.); bår æn best. æ bår,

flt. bar, best. æ bar (Øsløs, Vesløs, Arup

s.). — 4) bån æn best. -9n flt. bon -9n

(Øst. Hanherred) ; bån æn best. -9n flt. lo

ban --9n (V. Hanh.); bån æn flt. ban (Hmr.,

Bøll. h. ; Bur s. er omtr. grænsen for

bår og bån; S. Nissum: bån); bån æn
bon (Kobberup); bån é best. bånt flt.

bon best. bon (Sejlstr., Vens.); bån é

best. bånt flt. bon best. bpn^n (Åby,

Vens.); bå^n å best. bånd flt. bon best.

-9n (S. Sams); bådn å best. bånø flt.

ben best. -dn (N. Sams); bå^n et best.

merl.) ; hun ska ha bar (Thy) ; hun dø

æiør æn bår (Mors) o: i barselseng; jfr.

tyk. — Almindelig kommer storken med
de små born; jfr. Wuttke s. 25; jorde-

moderen fører dem med sig i skrinet

(vestj.); jordemoderen „war uw å krat

de b9t9 dp å såjgraivdn, Grb. I. 12;

hornene komme fra S. Ho (D.). —
tøs, tøs, bet9 bår, no konp di får
hijs åp o æ bak mæ 9n tåsk o hans nak

mæ 9n hwiUri i hans mon o dn hæq i

hans hån! vuggesang (Agger);

såw, bån, såw ! di får æ hen o plåw,
' di muw9r æ hen o gi æ gris,

såtv9r do et, så for do å æ ris (vest-

jysk). —
Barnet hedder i visen: plaskiask, ragiask,

skrabisand, skrabiskarn, piriskarn, lulilul,

Gr. G. d. M. III. 190; Lek i mk, Feilb.

bånt flt. bem, best. ben (Tved, Mols h.);2oFr. H. s. 140; slardr påt (N. Slesv.). —
bån é best. båned flt. bon best. -9n (Arde-

strup, Hornum h.) ; bån é best. bånd flt. bon

(Havbro, Ars h.) ; bån et best. -dt flt. bon

best. -9n (Støvr. h., S. Hald h., Harlev s.,

Randers, Ning h.. Røgen s.; Almind s.

ved Viborg, Sporup s.), flt. bon (Hads h.

Vor, Tåning, Åle s., Elbo h., Hvejsel s.,

Løgstør) ; bån et banet flt. bon bgnøn

(Saxild V. Århus) ; bon et bøn (Søvind s.).

Leg: en hyrdedreng står og gentager:

bæst9 bår, skitd skår (vest.) bedste barn,

skidte skarn; to andre løber omkaps hen
til ham; den, der kommer først, er da

b- b-; den sidste sk- sk-. — Af den

store mængde ordsprog om barnet kan

følgende anføres: „e ari bon jér dn

løsti mur", Grb. 230. 14; „Usd mand
bøn, Usd mand wælsiqndlsdr" (s. d.), Grb.

flt. bøn (Hundslund s.); bån æn flt. &pw3o235. 130; „næ mé skekd bøn eby, ka mé
(i det sydlige og vestlige N. Jylland til

nord for Ringkb.) = rgsm. ; ejef. „haj

spoivr om bontds nawn" , Grb. 215. 50

(Vens.)
; frå båns bipn (smsts.) ; — hal æn

bån får æ præst (Andst) holde et barn

over dåben; de nøpr et o ryw i row,

nær æ bån æ gpr (vestj.), det nytter

ikke at vise tegn til fortrydelse, når

barnet er avlet, alm. ordspr. ; han æ

sil go baqetdr", Grb. 237. 153; „bdnt ma
ha e naivn" , Grb. 248. 390; un ær æ
bår, il ær dn luled (Mors) fig. om en

arrig kvinde; bar ær en gus gaw, mæn
æn dawle plaw (Mors); hwær bår sir et

si dbwdr liq (Mors); æ bår lijdr et å dn

fbwr ærm, mæn, å dn ful tærm (Mors)

;

de ær et gåt bån, dæ ka straf sæ sjel

(S. Hald h.);. de ær bæjdr å wær jæn
guwd te å bær bår (Mors), o: er eiiiobåsn en jæn bæst (N. Sams); de ær æ
jabroder; æ bån ær et å æ ærm o ham
ino, Skgr. 11. 110.537, han er barnagtig;

dær seddr æn ban i æ ærm o hin (vestj.)

d. e. hun begynder at gå i barndom;
do snakdr et få bon (vestj.) d. e. du har

at gore med folk, der ikke lader sig

narre; næj, lih bon da! (D.), næj, betd

bon da (Vens.), næj,, søddstd bon da ! (D)

udråb af forbavselse el. skræk, ligeså:

bar, dæ vindr i æ føstndfi (vestj. ved

kortspil); nær bon for djær vild, græddr

di et (vestj.); æn ka et ta ban å gør

gamdl falk aw (vestj.); a ska nåk ha
skyl få ål di swåt bon, dæ blywdr ggr

(vestj.) o: for alle gale streger; dæsom
æ mower vest, hwa tøst æ bån lidr, så

sol hun hin særk får o fo drek te dn

(vestj.); let ka fånyw bon, minør bddrow

å, va ska vi da nå gør, vi arm bon !&^ dæm (vestj.), let ka fånøw et bon, å let

sæpr æ kun (HadersL), Gr. GI. d. M. III. I ka bddrøw dt (Søvind s.); liq bon lijdqdr

s. 1 93 ; bon æ bon i hu di komdr (Lindk.) ; bæst ! så æ dræfi , haå dånst mæ hans
en frugtsommelig kvinde er mæ dn bån åhmor (vestj.); smg bon, smg sårdr;

(Mors), mæ bon (Vens.), mæ bån (Hira-
|

stnwdr bon, stuwdr sårdr (vestj.); hvæm
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dæ hel bon, di æ åh sårdløs (Århus);

d<Bn dæ hå et bet9 håsn, hå mt9 å tqr

(tone) sin hænø å, Skgr. II. 59. 328, o:

noget at tage vare på; jo syqsr han, jo

kærer (vestsiesv.) ;
jet ba^n i æ o9r ær

int myd ! soi han æ man, tnæn de såi^ksr

dåhms (VIb.) o: det samler til bunke;

de æ bær, te æ bysn grærdr oiver æ
fåræhr, som æ, fåræhr ow^r æ hydn

(Ang.). — Gåden lyder: hxva æ de, dær^o

ffor mæj o si røk i æn puw9s in ad æ
kærkdar? (vestj.) — barnet, som bæres

til dåben. — jfr. almisse-, bårne-, bitte-,

bys-, drenge-, dukke-, kjæle-, konge-,

lokke-, menneske-, nærsøskende-, patte-,

pige-, pleje-, skole-, svøbelse-, søskende-,

voks-.

barnagtig, to. banakti (Sundv.);

hånaqtiq (Løgstør) = rgsm.

barndom, no. bondom æ« (Søvind s.); 20

båndom æn (Støvr.) ; båndom æn (Vor)

;

håndom æn (D. ; Løgst.), huk. (Vens.);

hårdom æn (Lild s., Salling, Mors) —
kun om gamle msker: at gå i b—

,

ellers: i min drengetid osv. ; han gor

i bådom (Thy); di gor i hådom lisom.

Pe Færimans kat, han tow kywhiidr

iste få råpr (Mors).

barnebarn, no. nævnes: mi håns

hån (D.); hpnsbpn (Søvind s.). 30

barneble, no. banble æn -9r (Ager-

skov); hånble æn -9r (Fanø) — linned

klæde at svøbe barnet med.
barnebojle, no. bånbojl æn -9r

(Rgkb.) bornegilde.

barnedåb, no. bandåf et (Sundv.)

selskabet ved barnedåb = barselgilde.

barnefader, no. bonfp9 (Søvind s.)

== rgsm.

barnefødt, to. bånfoj (D., Vens.); 40

hårfoj (Mors) = rgsm.

barnehyrde, no. bånhjor æn -3r

(Himmerl.); bånhjowar æn -9r (D.) —
spøgende'^om en barnepige; tjene som b—

.

barnekjole, no. bankul æn -ul

(Agersk.) ; bånkåwl æn -kobr (D.) —
bruges hyppigere end slojkul.

barneklud, no. (Ang., Hag.) =
barneklæde.

barneklæde, no. hanklæ {et\ (Ager- so

skov); hqnklæj [ef] (Angel) = barneble.

barnelagen, no. banlaqm el. hån-

la qsti æn -9r (Andst) ; bånlaqdn æ,n (Sams)

ble, barnesvøb.

barneleg, no. hårlijaq de (Mors)

legetoj; jfr. norsk barneleika, Aasen,
barnelue, no. bånlu æn -»r (D.)

barnehue.

barnemad, no. bånmad de (vestj.)

= rgsm.; „a spildt åll wor bånmad",
Kr. I. 356. G.

barnepige, no. bånjnq æn -qar (D.

;

Vens.); bånpiq (Søvind s.); hanpiq æn
-q9r (Sønderj.) = rgsm.

barnerægle, no. hånræqpl æn (vestj.)

bornerim, ramse.

barnerov, no. hanrow æn (Andst h.)

skældsord til den unge og uerfarne.

barnesager, no. bårsaqsr flt. (Hol-

stebro); horsåqar flt. (Sall.) — skramleru

barnet, to. bån9 (Andst h., Bjerre,

Framlev) ; hon9 (Søvind s.) — om msker,

han begø^r å blyw b— , at gå i barn-

dom.
barnetår, no. håntgr (?) (Han h.)

;

båntg el. hånto (Viborg— Hors.) — få

b— , ved besiqg se det nyfødte barn og

blive trakteret; bontp9 (Søvind s.) et

mindre gilde for gifte mænd nogen tid

efter, at barnet er født, forskelligt fra

barselgilde, der holdes ved barnets dåb.

barnevogn, no. bånuwn æn (D.)

= rgsm.

bårnevorn, to. bånwon (D., Hmr.,

Himmerl.); 6#m<Jorw (Vens., Løgst.); han-

von (Agersk.) ; baønvurn (Angel) ; hår-

worn (Thy; Sall.); bårwdr^n (Lild); bår-

ivårn (Nes s.) ; hånwårn (Staby) = rgsm.

barnevornhed , no. hanwonhijpd

(Andst); bårwornhijpd (Sall.) — barn-

agtighed.

barnlig, to. bånU (Vens.) barnagtig.

barnløs, to. hånløs (D., Vens.) ==

rgsm.

barnsben, no. bånshijpn (Rgkb.,

Løgst., Framl); håsbijm (Thy); hånsbin

(Bj. h.) ; bårsbij9n (Sall., Lild s.) = rgsm.

;

fræ b— aip.

barnsnød, no. hånsnød (D.) = rgsm.

baron, no. baro'wn æn -dr (Agger)

en vigtig, opblæst person; en stormand.

barsagn, to. bårsåj,, måske også

borså^n, bårsådn (Vens.) åbenmundet,

sladdervorn; jfr. sagn.

barsel, no. basel e best. -t flt. -9r

(Vens.; Sams, østj.), æn b— (vestj.), et

h— (Agersk., Sønderj.); has9l æn basahr

(Mors, Thy; Vejrum, Agger) — 1) giire

4*
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b— , føde barn. 2) gore et b— = barsel-

gilde, gilde i anledning af barnets fødsel,

jfr. kristenbarsel (Mors). 3) no ska tm

te di basdl (Thy), i kortspil: nu skal du

betale; et neg gor b— el. barsler (Andst

h.), når båndet går op og det skilles ad;

o gor b— mæ nåwdd (D.) at bringe

noget frem, planer, forslag; ha så trånt

som æn mus i bas9l (Thy); stel i æ
koJc9n, dær ær basel I æ bakhus! tim. lo

(Valsb.); jfr. kone-, kvinde-, svine-, vod-.

barselfader, no. barselmoder, no.

(Valsb.); ved konegildet, som nok alle-

vegne i ældre tider fulgte efter borne-

fødsel, blev der drukket skåler for barnets

forældre, bl. m. andre; de kaldtes med
disse navne; se Feilb. fra Heden s. 99;
jfr, kvindebarsel, pas.

barselfolk, no. basdlfålk (Vens.)

folk, der er til barselgilde
;

„hib dow^l- 20

skaba fåswaj, bådø préjst å b— "^ Grb.

215. 54.

barselfærd, no. baselfar æn (D.,

vestj.) = rgsm. ; hun dø i b— (vestj.).

barselgilde, no. basHgil (D.) =
rgsm.

barselgrød, no. Vilde man give

gæsterne [ved barselgildet] dobbelt mid-

dagsmad, blev grød, „ barselgrøden ", den
anden hovedanretning; Jysk Saml.V. 109 30

(S. Omme).
barselgård, no. bas^lggr æn best,

-gån (Randers), „syng tæt unner unneren

ve høubueræend i baselgån" , And. Bars.,

syng tæt under vinduerne i barselgården,

o: gården, hvori der holdes barsel; jfr.

gård.

barselhus, no. basdlhus æn (Malt);

a hår van te b— = til barselgilde,

barselkage, no, basalkåq æn -kaqdno

(D.) kagen, som bringes barselkonen, se

barselpotte.

barselkone, no. basdlkun æn -kunar

(D.); basdlkuwdn æn best, -kbn flt.

h.vej9r (Vens.) == rgsm. ; i flt. også om
nabokoner, der er i besøg hos barsel-

konen (Vens.).

barselmad, no. basdlmad de (D.)

;

basdlma (Vens.) — mad til barsel el. barsel-

kone; den mad, som fra barselhuset so

sendes i byen til syge (D.); „a gik hen
mæ baselma te mi søste", Ywelb. s. 17.

barselpotte, no, basslpåt æn -9r

(D.) en potte med mad, som bringes til

barselkonen fra nabolaget; i Vestj. bringes

gærne: byqsop, æn kypvkåq (en købens

kage) samt en flaske kirsebær- el. gammel-
vin; i Agersk. vistn. den gamle skik:

brød kogt i øl og brændevin; go, kom
mæ æ b— / nn skal aw mæ b-— , vi kan
et vær ant bekæn; barselpotten er af-

bildet Nyrop, Dsk. Pottem. s. 25. 17.

barselseng, no. basHsæfi æn -ti

(D.) = rgsm.

barselspand, no. basdlspan æn
(Røgen s.) en hankelerkrukke fuld af

fløde, der sendes til barselgildet fra den

indbudte gårdmandsfamilie,

barsk, to, bask (Thy); b— wæjr,

barsk vejr,

barsle, uo, bas9l -shr -sd -sd (D,)

føde barn,

bart, no, bart æn -3r (Nordslesv,)

skæg; tsk,, se bakken-,

Bartholomæidag , no, batamæ'jdå

(Thy); b9t9hnæ'jdå (Agger)
;
„bittemejdag"

(Ginding h,) Jysk, Saml, VIII. 268; en

helgendag, d. 24 Aug. ; er gærne blæ-

sende, Kr. IV. 372, 285, jfr. Nyrop,

V, Sk. s. 12.

Bartholomæidags blomster, no.

betdh)iæ'jd9s blomster flt. (Agger) en gul

kurveblomst med stærk lugt, som afskæres

Bartholomæidag og i bundter hænges op

i stuerne; ? malurt; thi den dag skal i'

Vens. malurten afskæres og ophænges.

Bartholomæi smor, no. bat9mæ'j-

smor (Thy) et lægemiddel bestående af

fløde, som koges til smør d. 24. Aug.

Bartholomæismorer, no, batdmæ'j-

smordr æn (Thy) en kvaksalver,

1. bas, no, bas æn (Vens,), et b—
(Bj, h,, Framl, h,) et skrald af en pisk

el, bøsse; de ga æn b— . Mb, baes,
gilde, henføres hertil, „ at gore et skrald "

,

jfr. V. S. O. og Kalk. bads.

2. bas, no. bas æn (Sønderj.) et

musikalsk instrument; [va æ hær vondn

å æ p,09l, hær æ taft å æ bas] (Angel),

Kk. Ordspr. 122. 1362, d. e. hvad jeg

har vundet på et, er tabt på noget

andet; ital, basso,

3. bas, no, bas [i] (Vens.); bås

(Rkb,, D,, Thy) — en som udmærker sig

fremfor andre: spel bas (Vens,) slå stort

på; spille b— med en (Mors), tage

magten fra en; „en basens kai'l", Kok
(Mellemsl.); æ bås a ivå piq9r (Rkb.)
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(len dygtigste; ka du sjel hint kø9r9n

hjæm, så æ du én has (Søvind s.), dygtig,

bruges mest om bcirn; norsk bas; plt.

bas; holl. baas o: mester.

4. bas, to. has (Vens.) sj., pyntet;

dette ord hører mulig sammen med: de

tva bas (Thy) d, e. godt gjort; has wéjle

(Mors) ondt vejr (? bøs), jft". 3. bas no.,

bask to.

basarbunder , no. flt. (Silkeborg) lo

kaldes basartræsko, inden læderet slås på.

basartræsko, no. hasa'rtræsku een

(Silkeb.) træsko, med ovre af træ, hvorpå

er slået læder,

base, uo. bås -9r -t (Hors., Skan-

derborg, Elbo): slå en i gulvet, te de

hast atar, så det drønede; han skød te

de hast at9r (Elbo); se 1. bas.

baser, no. i udtr. de ær æn reqtiq

hås9r (D.) om et ypperligt kreatur; jfr. 20

3. bas no., base uo.

båset, to. bås9 (D.): æn b— kål^

ku, kwæjj stud, udmærket god.

basfuld, to. hasful (Vens.); hasful

(Mds. h.); båsful el. basful (Framl. h)

fuld til randen.

basilisk, no. 1) et fabelagtigt dyr;

når en kok (hane) bliver ældgammel,

kan den gore et æg, og kommer det

æg så til at ligge i staldmøddingen, kan 30

det klækkes ud, og der bUver en b

—

af . . . .
; når det æg, en kok gor, kom-

mer til at ligge i en dyb jordkælder, og

det der bliver ruget ud af en tudse,

bhver der en b— af; dersom et mske

først kommer til at se på den, så splides

den ad, men kommer den til at se på
msket først, så sphdes det ad; den kan

også avles i en tønde med mjød, når

den henligger 20 år i en kælder ; basihsken 40

søger straks til brønden, og kan dræbes,

når den ser sit billede i et spejl, Kr. III. 81.

113.114. IV. 61.80.81.; den skal kunne tæm-

mes af græshoppen, se Skgr. III. 175. 20.

IV. 156. 463, jfr. Wuttke, Abergl. 51 ; man
forestiller sig dyret som en slange med
en hanes hoved, vinger, fødder, af græsk,

^aaiXi'a-Aog, kongelig: navnet på det asia-

tiske kongefirben; der henvises til Plin.

hist. nat. 8. 33, Weigand, Deutsch. Wor- so

terbuch. 2) en lus (Agger), jfr. basse.

bask, no. bask (Vens.): få, give

b— , hug, prygl; gi bon bask (D); jfr.

mund-.

bask, to. bask (Thy): de wa bask,

æn h— fi^r = pokkers; se bas.

baske, uo. bask -dr -H (D.) ; bask
-dr -9 (Vens.); bask -9r -9d (Agger) —
prygle : bask jæn gåt igæipdl; sålæri do
i lp9n hasb) (Silkeb.) slå, tærske; bask

et ujleq å dæn jæn si (smst.); bask niæ

wey9n (Vens.) slå med vingerne.

basken, no. baskdn æn -9r (Hmr.)

lus
;

jfr, basse , bider
,

grå stude ; se

asken-,

basse, no. bas9 æn -9r (D., Andst);

bas i -9r (Sams); hasi i -9r (Vens.);

æn b— (Vejr., Thy, Lild s.. Mors,

Salling); hasi æn -9 (Søvind s.) —
1) kælenavn til svin, jfr. gisse-, grise-,

2) navn for noget påfaldende hos per-

soner, alm. i smstn., hvor første led da

udtrykker det ejendommelige; han æ da
æn sær el. sær9 bas9 (vestj.); æn Iåj9rl9

hasd (D.), jfr. profet; æn reqtiq bas9 (D.);

æn undørliq hasi (Mors) ; i smstn. således

:

brokkel-, brum-, brumle-, bulder-, bøgle-,

knurre-, lure-, mossel-, skabe-, snakke-,

sprade-, svire-, trat-, tægl-, vade-, vild-,

vræde- o. fl. 3) en tyk, velnæret person

(Vens.); en udsvævende person (vestj.).

4) i smstn. navn på forskellige biUer,

jfr. olden-, skjælle-, tørve-. 5) et af de

mangfoldige navne på lus; i gi. dage

blev der sagt til born: do må et sæj

lus, do ska sæj has9r, hæjs9n blyicør dær
man9 (vestj., Vejr., Thy, Agersk.), jfr.

basken. 6) et vældig stort neg, der bin-

des så tungt som mulig, at den, som
forker kornet op, for alvor kan få sine

kræfter prøvet, det er på det sidste læs

og sættes ind øverst under manningen

(Rapst. s.); no koniør vi mæ æ bas9

(Hellevad s.) d. e. sidste læs. 7) et

stykke hvedebrød, se hvede-, 8) en

svedske (Fanø), jfr. sine-.

basse, uo. \bqsi'] -9r -9r -9r (Hol-

stebro) — 1) søle sig i dynd som et

svin. 2) føre et udsvævende liv; svire

og sværme.

bassedør, no. hasidø'r æn (Agger)

en fremmed, lurvet klædt person; en

landstryger; vandrende håndværkssvend;

fr. ambassadeur, sendebud.

bassegrunt, no, hasigront æn (Sall.)

den, som næstsidst bliver færdig ved

grødfadet; do blow æn bas9grynt (Ager-

skov), d. e. den sidste; ordet synes at
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kunne tydes: en basse, et svin, som
grynter, jfr. Kristen Fris, Terkel, pimp-

ibagta^gl.

bassemand, no. hasdmah æn (D.);

basiman æn (Sall., Lild) — en sær fyr,

der ikke ævner at værge sig selv; en

uordentlig og udygtig person (Salling,

Lild).

basseralle, no. basira't æn (Ikast)

bavl, no. Z;af/ de (Hun., Himmerl.);

bovl, bofel (D., Rgkb.) — dum, tåbelig

snak; se bov], bjavl; jfr. brændevins-.

bavle, uo. bab9l -bUr -b4t (Vens.,

Mors; Viborg; Himmerl.); bafdl (Vejr.);

bovdl -vldr -vdl (D., Rgkb.) — 1) føre

meningsløs, uforståelig, usammenhæn-
gende tale ; om fulde folks rå tale, alm.

;

stamme (Vib.) Mb. 2) svire (Vens., Mors);

et svært stort og lystigt gilde; di slu æn^^sej o bafdl i hrænvin (Vejr.), fylde sig

fåU b— ; „goj awten, I drenge! kommer
hid te vor disk, la vos slå vos en lild

basseralle", M. Eskesen, Nordiske Sange,

8. udg. s. 138 (fra Sundeved) ; ital. passe-

rajo, spurvekvidder.

basserone, no. bas^ru'n æn (N.

Fanø); bas^ru'm (S. Ho); basdron æn
(Thy) kaldes på Fanø en mands under-

troje, ulden eller af sirts, den går til

med br. ; bavl i sæ (vestj.) bælge

i sig.

bavlekok, no. bavdlkåk æn (vestj.)

= bavler; der siges også: bovdlmon,

bavdlskawt.

bavler, no. havUr æn (Himmerl.)

en person, der fører dum tale.

bavlænds, se baglænds.

bavnebanke, no, SaM'w&a}?^ (Hunds-

bæltestedet; i Thy, også bas^rontroj, en 20 lund s.) = bavnehoj.

mandstroje med hvide krusede ærmer;
en stor bluse til at tage over klæderne

(Rkb.), jfr. busseronne.

bastelin, no. bastdi'n é -int (Vens.

alm.) porcelæn; bastalins kåpdr (vestj.)

kopper af porcelæn; æn bast^lins Jæns
(vestj.) en fin fyr; a ska nåk klerik jæ
påst^lin (østj.) slå eders porcelæn istykker

o : berøve eder finhed og formue.

bastelinsblomme , no. J. T. 338. 30

en haveblomst, saxifraga umbrosa og

hirsuta, L. (Als).

bast, no. bast de (Himmerl.) =
rgsm.

basstol, no. basstual æn (S. Ho.)

lænestol, bedstefaderstol.

bathovedet, to. se barhovedet.

batte, uo, se både,

-batte, se hjarm-,

battemæjdag, no, se Bartholomæi. 40

battet, to. bat9 (Hadersl.); bap
(Lindk., Rkb.) — nøgen, om små fugle-

unger; skaldet, om msker; beslægtet

med bar; jfr. barhovedet, plath—

.

bav, no. udro. baw, baws (vestj.,

alm. ; Sall.) ; baws, baws9 (Silkeb.) ; batvsa,

bap (Framl, h,); bøw (Løgstør) — 1)

bavnehoj, no. bawnhyw æn -w

(Agger) ; alm. navn på de hoje, på hvilke

generalstaben har sat sine trigonometri-

ske mærker (vestj.),

bavreb, se bagreb,

bavs, no. baws i (Vens.); baws æn
(Himmerl.) — 1) en tyk person (Vens.)

;

jfr, hams. 2) han fæk baws mæ ham
(Thy) fik magt med,

1. bavse, uo. baws -9r (Vium) det

bavsede mig o: forbavsede: voldte mig
skræk el, forundring; m. h, t. bortfaldet

af første stavelse jfr. buse, dærve.

2. bavse, uo. baws -dr -t (Vens.):

b— afsted. Mb. vralte.

bavstol, no. se bagstol, pavestol.

bavsvorn, to. bawsworn (Vens) tyk,

forædt.

be og smstn. se bede.

be, no. se bed.

beble, uo. se peble.

bebo, uo. bdbuwd -wd -w<f (D.);

bdbg -3 -båj -baj (Søvind s.) = rgsm.

beboelse, no. babuw^ls æn -9r (D.),

bdbg^ls æn (Søvind s,) — lejlighed i et

hus til en familie, bohg,

1. bed, no, be b best, bh flt. be

snavs (Thy), jfr. ba, bu, bæ. 2) et
|

-dn (Vens.) ; béj å best. bejp flt. bej (Sams

;

udråb til småborn, når der er noget,
|

Løgstør); bæj et flt. bæj (Randers); bed

de ikke må gore , noget , de ikke må so æn -dr (Lild s.) ; bed æn beddr (Agger)

;

røre ved; fy, fo baw; hu baw!; baw,

baw ! (Thy) ; huw baw, huw ha baw
(Lild s.); baws el. bawsd, de må Anna it!

(Silkeb.).

bæd, be æn, bæd , bedr (Thy) ; bed æn
(Mors); bed et be (Bj. h.); ber æn berd

(Vindum s.); bæ et bæ (Fjolde s.) — et

bed i haven; jfr, plt. -hedde, eng. bed
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riig Og b(,'d; se blomster-, kdl-, [)lante-,

uile-, ærte-.

2. bed, no. biji<)d æn -j^dor el. bipd

(D. ; Hvejsel, Mors; Randers, Heil. h.);

bii9 é, best. bip (Vens.); bejd (Mds. h.);

bed æn bedår (Thy); b'ijpj et (Søvind s..

Vor h.); bip et (S. Hald); ber æn ber

(Sønderj.) ; bi^ et (Angel) — arbejdstiden

mellem to hviletider for et spand heste;

gore en jdåwb— , æn har^b— , arbejde

den vedtagne tid med plov el. harve;

så en b— råw, haw9r, såmegen rug,

havre, som kan sås i en enkelt arbejds-

tid; køre en &— moq; e bjé moq, men:
e plbw bije (Vens.) ; mælmasb— , arbejds-

tiden til mellemmadstide
;

guw9, stuw^r,

smp bipdar, men tåw bij3d (D.); jfr.

eftermiddags-, formiddags-.

3. bed, no. bipd æn (Thy) mading
til fiskekrog, agn; i et rim hedder det:

Vlbård ardl (se adel no.) o Staby krardl,

Husbybo hyw o Nessombo nyw o æ
Fjanbo (Fjends herredsbo) læv9r mæ djær

ståfiøn hnyw: slcær bepr, skær bejer!

sigter til deres bestilling at skære mading
til fiskekroge; jfr. bid, es.

-bed, se ham-.

bedage uo. bddg,w sæj -3r -dt (D.

;

Røgen) — 1) om uvejr og stormfuldt

vejr, stilles, sagtne, se bedåre. 2) hvad

bedager han? (Vens.) Mb., bestille, fore-

tage sig
;

jfr. norsk bedåre, plt. bedaren

;

se Nyrop, Vilde Sk. s. 67.

bedåre sig, uo. bddar9 sæ (Fjolde,

Agersk., Angel); b9da sæ (Sund.) — be-

sinde sig, betænke sig, som en sovende,

der vågner, eller en, der går vild, finder

sig tilrette; nok mest med nægtelse;

ordet er af tysk rod, men findes også

hos Aasen om vejret, det samme ord

som bedage sig.

bedaring, no. bddardri sj. (D.) : o kom
te b— om Hy tænke over på noget og

så finde, at det er rigtigt. Efter Molb.

anfører Outzen det fra Sønderjylland.

bedatte, uo. bddat -dr (Mds. h.)

bestemme; y,brbhp9 bløiv bddat9 te dej

å dej da^ , Grb. 116. 12.

bedder, no. se bidder.

1. bede, uo. Af ordet findes i nf. to

hovedformer: be og bæy, m. h. t. ordets

bojning er at mærke, at formerne ai

byde (indbyde) og bede mange steder

gå over i hverandre.

bæj bæjer bdj bæpn (Brader.);

bæj -9r bdj båpn (Eggebæk); 2 pers.

ft. ent. : do båjst (se Lyngby Uo.

s. 106);

bæj -a baj bæje (Sundev. ; Ang.);

baj -9 bdj båjdn, bajan (Åbenrå);

bæj -J9r båj bæjan (Agersk., Daler,

Spandet); ft. baj (Fjelstrup ved

Haderslev)

;

bæj -9r båj båpn (Kalslund);

bæj -J9r baj ftæjiVn (Vitterup, Lindkn. s.)

;

ft. bæd (Jordrifp, Taulov);

bej -j9r ba bej9 (N. Sams);

bej -jer baj bdj9d (Tved, Mols);

be be9r by9 be9n (Fjolde);

be ber bo bæj9n (D., Ølgod s.);

be ber ba be9n (He s. ; Rævs, Thy)

;

be ber ba bæn (Agger);

be be9r ba bedd (Lild s.);

be be9r ba beJ9n (N. Sall.); tf. bepn
(Almind, Vib. ; Hvejsel);

be be9r baj bet (Hvirring s.); ft. bad

(Bj. h.);

be bij9 ba bip (S. Sams);

bé be9r ba be9 (Vens.);

be [be9r] ba be9d (Heil. h., Hindst.,

Horn.); tf. ben (Havbro s.. Års h.,

S. Hald), men: æ (er) bet om (Støv-

ring h.);

be be9 ba be (Vor h.); tf. bed (Hads,

Ning h.);

be be ba be (Røgen s.), nf. be (Tåning,

Søvind s.) —
1) bede om noget, alm. 2) byde til

gilde, jfr. byde; å be go daw (Malt h.),

at hilse goddag; æ ivar uwd o be te

båjl (Agger). 3) bede til gud, alm.;

be te (Søvind s., vistn. alm.) = ønske,

bede om: a gik å ba te, a hati it sku

kom, in9n vi wa far9 (færdig); hertil

må henføres det i en stor del af Sønderj.

alm. udtryk: å bæj op, d. e. at få af-

bedet, blive konfirmeret; vin^r skat do

bæj op ? (Ang.) når skal du konfirmeres

;

han hær opbæJ9 (Sundev.) er konfirmeret;

dog kunde der også hgge i ordet det:

lydehg at fremsige, jfr. sæj een sahm op

(Mellemslesv.), lydelig fremsige. 4) tigge;

han gær å bæj9r, å bæj æt støk brø

(Brader. alm.); han gør te be9n (Fjolde)

han går og tigger.

2. bede, no. bæj æn -9r (Agersk. alm.

Sønderj.); bæ æn (Fjolde) — bon, an-

modning, også bon til gud; de gor det:
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a æn bæj (Agersk.), får æn bæj (Sundv.),

for en bon, d. e. uden betaling.

3. bede, uo.

bijed -9r bjæt bjæt (D. ; Thy , Mors,

Heil. h.);'

bij9 bijdr, bjear bjeH bjet (Vens,);

bij9d [-9r] bjet bjH (Heil. h.)

;

bip -r9 -rd -r9 (S. Sams);

bipr -9r bjet el. bij^rar bjet el. biprar

(N. Salling);

bidj -9 -t bidjt (Røgen, Søvind s.)

;

bijd -ddr bipt bijpt (S. Hald);

ber -dr -dt -H (Bradr., Lyngby Sj.

sprogl. s. 79);

bed berd bedt bet (Sundv.); b^ (Ang.)

bede med heste; bij9 mæ øq^n (Vens.);

bijed æ hæjst (Mors) give hestene et

foder under kørsel, efter arbejde, mellem

arbejdstider; bijed æn kow (Thy), lade

koen græsse langs vejkanten f, eks.; (?e20

serik9r et o bijdd (Andst) alm. talem., se

søge; jfr. isl. beita, lade græsse.

4. bede, uo. ber [-er] bjæt bjæt (Vej-

rum) ; bijdd (Thy, Mors) — garve ; bjet lejr

(Mors), så séj som æn bjet lejrøl (læder-

rem)
;

garvningen skete ved at sætte

huden i salt og bærme (Mors); el. det

stykke, som skulde bruges til plejlsøl,

skæres ved slagtningen af og lægges i

urin (D.) ; udtr, derom er : å leq i bij9d(r)^ 30

jfr. hvedelæder. — Når hestehuden nogle

uger har ligget i blød i en tønde på et

varmt sted, som i en fåresti, så at

hårene løsnes, afskrabes de, og huden
tilberedes ved at indsaltes i rugmel og

salt og overgydes med ølbærme; når

den deraf i nogle uger er bleven gennem-
trukket ved jævnlig at omrøres i tønden,

bliver den hængt op at tørres og er da

færdig, Aagaard, Beskr, over Thy s. 16. 40

jfr. plt. beten se Sch. Liibb.^^ htsk. beizen.

5. bede, no. bipd (vestj.) ; o leq i b—

^

lægge huder i blød til garvning (se 3 bede)

;

også fig. om andet, der ligger hen og
mugner el. rådner; se pels-i-.

6. bede, no. bed æn -dr (Mors, Thy

;

Heil. h.); be æn bedr (Vens.); ber æn
berdr (Holstebro); bed æn beddr (D.);

biøj æn -d (Silkeborg) — 1) tværstykke

på port, dor (D.), jfr. drive-, dor-, port-, so

2) forhqjningerne under træskoene, hvorpå

de skoes, bagbed, den bagerste, frambed,

den forreste (Vejr.) jfr. hovbænk. 3)

kanemeder (Vens.) (?); jfr. Kalk. bede

s. 116, det henføres til isl. biti, tvær-

bjælke.

7. bede, no. bed æn -dr (Thy, Mors,

Løgst., Mds. h., Rand.); béd, be flt. bedr [i]

(Vens.); be æn beddn (S. Hald); bedd

beddr (Mols) hak.; bejdj æn -d (Søvind

s.); bijd [i] (Sams) — gildet væder, jfr.

gjællevæder, ronnevæder, væder; jfr. bete,

Rietz s. 30.

8. bede, uo. bed -dr -dd (Thy, Mors)

;

ber -dr tf. (Vejr.) — gilde, kastrere, jfr.

skjære.

9. bede, uo. bijdd -dr -dd (Mors, Thy)

;

bijdr -dr bjæt bjæt (Agger) — sætte

madding på krog, jfr. ese; isl. beita.

-bede, no. se rødbede.

bededag, no. bedaw (D.); bedå

(Mors) ; bedaw -dn (Rand.) ; beda i (Vens.)

;

bæjdaw (Sønderj.) — en festdag imellem

påske og pintse; de fo wal å dn æn,

så han fandn om bedamn (Randers,

ligeså Ang.).

bedefjæl, no. bepdfjqd æn (vestj.)

en fjæl, hvorpå esen skæres i stykker;

se 3. bed, 9. bede, eseQæl.

bedefoder, no. bijdjfuwd de (Tå-

ning) foder til hestene, når de beder på
marken.

bedefolk, no. bæjfålk (Agersk., alm.

Sønderj.) tiggere; han æ lisom æ bæj-

fålk, di SJ)or dæn væj di nåk ved (Ang.).

bedefredag, no. befræjdå (Mors)

= bededag.

bedekjæp, no. bæjkæp (Sønderj.

alm.) tiggerstav.

bedekjød, no. bedkyd (Agger) =
rgsm.

bedekjøUe, no. bedkyl æn (Agger)

= rgsm.

bedekone, no. bæjkim æn -er (Ager-

skov, alm. Sønderj.) tiggerkvinde; va(r)

æ bæjkun bæjer, de fåhr gem i hiå

æjdn pos (Sønderj.), hvad tiggerkvinden

o. s. V.; tusdn tak æ bæjkuns tak (vests!.),

bedelam, no. beddlåm (Mols);

berlam æn -rn (Vejr.) et gilder vædder-

lam.

bedemand, no. bæjman æn -men
Agersk.; Verst, Sundev., Angel); beman
æn (Fjolde) — 1) tigger. 2) en ud-

pyntet dukke, der opstilles på den mands
mark, der får senere ophøstet end sine

naboer (Kold.) se fissemand. 3) bæj-

mæn (Plougstr.) enkelte smågrupper af
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kornstra, som under høsten overspringes

af leen; jfr. ronnevæderstotter. 4) bé-

man (Agger), en mand, der byder til

gilde, bydemand.
bedepose, no. bæjpos æn -pos9

(Sundev., alm. Sønderj.) tiggerpose.

-beder; se kostbeder.

bedestakkel, no. hæjstak^l æn -kUr

(Malt) tigger.

bedested, no. hij9jsthj et (Søvind s.)

;

berstæj (Agersk.) sted, hvor man beder

med hestene.

bedestund, no. bæjstu'h cm (Malt)

gudelig forsamling.

beding, no. bipd^ti el. bed^fi æn
(Mors) en b— mog, o: såmeget, der

kan køres ud i en bed (s. d.).

bedrage, uo. bddrqw -ip9r -wd -ip

(Vens.); bsdraw -9r -drow -drawad (Lild

s.) ; b^drqw -drawd -drqwt -drqwt (Sø-

vind s,); b9dræj -9r -dråw -w9n (Andst

h.), tf. b9dræj9n (D.) ; b^dræj -9 -dro -dwdn

(Sundv.), ft. bddrow (Angel) ; bddHj -dryø

-drbwdn (Fjolde) =- rgsm., dog således,

at det i en del af landet bruges sjældent

el. slet ikke om bedrag i handel, men
kun om at forføre en pige, jfr, besove,

lokke; om andet bedrag bruges alm.

„ narre "

.

bedragelig, uo. bddræjU (Angel)

skuffende, f. eks. om et træ, som let kan
være hult el. råddent indvendigt (Hag).

bedrager, no. bddrawdr i -wdrdr

(Vens.) r^ rgsm.

bedrageri, no. b9draic9ric é -ipr

(Vens.) = rgsm.

1. bedre, to.; bio. bæj9r (D. alm.;

Thy— Framlev h.); béj9 (Søvind); bæ^r,

bær, bær (Sundev., Mellems!.) = rgsm.

jfr. god; de æ lisom let bæpr mæ ham
(vestj.); vi æ bæsr å tremøl som å dryw
mæ (Valsb.) det er lettere, bedre, at

trille os afsted end at drive os; de leq9r

bæpr te væst^r (D.), d. e. længere t. v.

;

kom b— in! kom længere ind i stuen!

til den, som står ved døren, alm.; „a
war ene be fordn ej bl di ar" , Grb.

14. 40, jeg var ikke bedre faren, end

alle de andre.

2. bedre, uo. bæjr bæjr^s bæjst (Andst

h.); li^js bej9s bejst bejst (Mors, Thy);

be)-9s el. ber -dr -9 -9 sæ (Vens.) ; de bæs
el. bær9s (vestslesv.) — 1) gore bedre;

vi ka nåk bæj9r dæj 9t; guj bæj9r 9t!

(Andst h.); dæn jæn ska et bæj9r, hwa
dæå dn bryj9r (vestj.), om venskabs-

forhold, 2) bedres, om sygdom og slette

kår, alm. ; de bæjrsr sæ 9n grynfcgan om
æ daw lisom Glust9 væhri, Kr.^VI. 327.

107, i Vens.: ligesom Sejlstrup vælhng,

om meget langsom fremgang; mi bror

bæjs el. bæjr9s (Agger); no trowr æ de

bæjs! wel I da splet dæn bpq ræn aj_!

(Agger), o: nu har jeg da aldrig set

mage, vil —
;

jfr, stige.

bedrift, no. b9drdwt æn (alm.);

huk. (Vens.; Sønderj.) 1) sidde i en stor

bedrift = ha moj å dryw o (D.) om
gårdsdrift. 2) di hår æn gråw b—
mæ 9t (D.), have travlt med, mest andre

folks sager (Mors; ligeså Vens.). 3) =
rgsm.; æn hans bedrdwt9 (Silkeb.); „slo

én prdt om wd gamdl bedr^wtdr" , Grb.

38. 19.

bedrifte, uo. b9drøwt -9r -9d (Agger)

udføre bedrifter, o: være virksom, på

farten; de æ svær, som han bedrøwtdr.

bedring, no. ber9ri æn (Vens.);

béjer9ri æn (Søvind s.); bæjr9ii æn (D.,

Thy, Sall., Løgst., Framl. h.) = rgsm.;

han æ komøn gåt o b— (D.); te bæjr9fi

(Andst h.); jfr. for-.

bedrive, uo. b9dryw -drow \-drdwn

I (Sundv.) drive, f. eks. en gård, jfr. drive

;

han ka et b9dryw 9t (vestj.) få det ud-

ført, overkomme det.

bedrøve, uo. b9drow -9r -3f (D.

;

Sønderj.); b9dræw -9r -9t (Verst s.) —
1) gore bedrøvet, å b9drow jæn; a æ
b9drdwH (D.). 2) b9drdw9t tf. bruges,

idetmindste i D. og omegn, om hvad

der volder sorg el. vækker sorg: de sir

b— ud, æn b9drdw9t søpn å sij9, det

ser sørgeligt ud, et sørgeligt syn at se;

de gor il o b9drdw9t te (Malt, ligeså

Kolding egn); jfr. barmhjærtelig, barm-

voklig.

bedrøvelig, to. b9drdw9l9 (vestj.)

= rgsm., også usel, elendig: I elænø,

b9drdw9l9 Sjør9p saivns falk! (Ang.) I

elendige, usle Sørup sogns folk.

bedst, to. bio. bæst (D.,'|vestj.,

Agger, Søvind s., Sønderj.); bæjst (yens.,

Frisenb., Gjedsted s., Randers, Heil. h.,

Mors, Thy, Salling, Mds., Framlev h.);

bæqst (Silkeb., jfr. d—q) — rgsm., jfr.

god, bedre; m. h. t. æ —æj se hest; de

æ moj de bæst (D.) o: det allerbedste;
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hfui. (jor haus hæst (D.) ; de Jén bæjst ær
(Lild s.), det ene bedste, o : det bedste,

er; „folk skul ta dem iwor, de haj skul

em få dem te hejst" , Grb. 37. 3, d. e,

holde for nar; bruge en kjole til bedste

(Ang.) d. e, til stads.

1. bedste, no. mi hæjsts (Randers)

bedstefader, vist også —moder, ligeså:

„væ ænle, bønlil, gu ve bæjste", Yuelb.

s. 14; hæst^ for bedstemoder kan også

høres (D.).

2. bedste, uo. vi hår hæst^r 9m sårdn,

dær ær et^en gow9 ijæn (Holstebro) taget,

ledt de bedste ud.

bedstebeskub , no. hæstdh^skoh

(vestj.) et kortspil; den, som får sidste

stik, taber; efter anden forklaring spilles

det kun af to; A. tager det øverste kort

af „stammen" og lægger for B., som
tager det næste kort; hvis det ikke kan
stikke A.'s udlæg, må han tage ind, og
A. fortsætter og lægger frem til B. kan
stikke; de ggr o h— , o: går løs på
bedrageri.

bedstefader, no. hæjst9får (Salling,

Løgst., Framl. h., Davbjærg); hæst9får

(Vens.);j hæstafa æn -far9 (Sundv.) 1) =
rgsm., faders el. moders fader

;
jfr. 1 . bedste.

2) svigerfader (Sall., Løgst.) — jfr. olde-

fader, gode fader.

bedstekarl, no. bæjstkål æn (Lild

s.) avlskarl, forkarl.

bedstemoder , no. hæjst^muipr
(Davbj. s., Salling og fl. st.); hæstdmor
(Vens.) 1) = rgsm., faders el. moders
moder

;
jfr. 1 . bedste. 2) svigermoder (Sal-

ling, Løgst.), se bedstefader.

bedstepige, no. hæstpiq æn (Vens.)

mejerske el. jomfru på en gård.

bedække, uo. b^dæk (D.) om^
liingsten, der parrer sig med hoppen.

bedbmme, uo. h^dom -9r -mt -mt

(D.) = rgsm.

befal, no. h9fadl æn (Valsb.) =
befaling; gi æn h— tør, lade en befaling

udgå; jfr. befel.

befale, uo. hdfål -fol -fål -fål (D.)

;

h<>fål -dr -fol el. -fait -fait (Lild s.) =
rgsm.

befatte , uo. hdfat -^r -H (D.) =
rgsm. \ o h— sæj mæ.

befel, no. hefe'l (vestslesv.) : æ h—
,

hefelsfålky de personer, som med nød-

vendighed hører til efter skikken for at

være tilstede under vielsen ved brude-

færd, nemlig: 2 horpiqdr, 2 rekunsr,

brudekoner, 2 brujpiq^r, 2 skafar^, den

ene fetskaf9r, som sætter mad på bord,

2 lesvæn; udtr. lyder: når vi har b

—

behøver vi ikke at betale præsten, hvilket

peger hen til det i Mellemslesvig alm.

forhold, at der findes en skreven (tysk)

vedtægt, hvorefter alle kirkelige forret-

ninger betales ; ordet betyder altså hvad

der er befalet; jfr. bestillingsfotk,

befikket, to. b^fikH (Hmr.) befippet,

jfr. forfippet.

befinde, uo. b^fin (D.): de fæk a

o hefin, at føle; hin hår a hefonøn i dt,

grebet i det, Andst h. ; han befingr sæj

gåt i H (D.) finder sig; uræt ska nåk

hefinds (D., N. Slesv.) opdages; „no wa
spréjt^n pr0109 å hdfbjdn grom9 gu^

,

Grb. 13. 37.

befippelse, no. bsfepels æn (Vens.)

overraskelse, forvirring.

befippet, to. bdfepdt (Andst h.);

bdfepd (Vens.) = befikket.

befiitte , uo. bdflic sæ (Vens.)

;

bofiit sæj (D.) = rgsm.

befordre, uo. b9fdj9 -rd -rH -rH

(Søvind s.) = rgsm.

befordring, no. bdfordrdtiæn (Vens);

bdfordreri æn (Søvind s.) ; befdjr9ii æn -d

(Silkeb.) — køretoj; „en stoj etar hole

Sor9n få don mé én befdrdr^ri de en

hérmaj skul skam se we" , Grb. 119. 52.

befri, uo. b9frij (vestj.) = rgsm.

;

a b9frij9 mi nawn! (Hvejsel), sige born,

når de ikke længere vil lege med, jfr. frifra.

befriet, to. b9fri (Angel) forlovet,

om pigen.

befrygte, uo. b9frøqt -dr -dt (D.)

= rgsm.

befælle, uo. b9fæh (D., Fanø) be-

stride, overkomme; a kan et h— H.

befængt, to. h9fæ'h (D.) = rgsm.

;

b— mæ lus, skord , om utoj og styg

sygdom.

befølge, uo. i kortspil: do ska

b9føl9 i klør (D.), bekende med klør,

følge farven.

beg, no. béq el. heq é best. heq9 (Vens.)

;

béq -qdd (Heil. h.); bijeq (Hanh., Thy,

Mors) ; beq (Agger)
;
peq de (D., vestj.,

Sønderj.); pæq (Vind s.); pek de (Bradr.)

= rgsm., forsk, fra tjære; jfr. pei Molb.,

se skomager-.
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beganne. iio. b'tgan -et (Rkb.) efterse.

a fæk H et baganet; da han havde vendt

bukserne adskillige gange og begannet

dem på alle kanter, siger han . . . Kr. III.

71. 95; han kommer ud og står og be-

ganner koen, Ki-. IV. 202.

begavet, to. hsgaw^ (Vens.) vel-

talende; haj æ méj b— , haj Tea tål de

dæ dur nu9. •

begrave, uo. b'tgraw -»r -ynrw el.

-graypd -grawed (Lild); bagraw -9r -H
-wdt (D.), tf. bdgrotf}sn (Mors); b^graw
-graw» el. -graw^ -gravvt tf. -gratvt el.

-gratv9n (Søvind s.); bdgraw -9r -9 -m
(Vens.); bdgraw -dr -grai -grai (Brader.)

— 1) om døde, lægge i jorden; æ han
dø? — ja, han æ bod9 dø o bdgratpH

mæ æ skin o (D.) spøgende sagt, med
begbunden , to. peqbonøn (D.) ; lo hentydning til , at kreaturer,- som ikke

når vognhjulene sidder fast i gammelt,

stift beg, så de ej kan dreje sig, siges

de at være b—

.

begdoven, to. peqddwan (D.) lud-

doven.

bege, uo. beq -dr -t beqt (Vens.),

ft. tf. beqdd (Agger)
;
peq -dr -9t (Andst)

— oversmore med beg.

begegne, uo. bdgeqn (D.) behandle,

dur, graves ned med skindet på; også

ellers at grave ned; de æ bdgrawH i æ
sån; „nétdn ét^r, wælc baki nir øwd
skibd å bdgrow de hild" , Grb. 168. 4.

2) di Uqdr bdgrawdt i skit å moq liq

ætdr æ ørdr, om msker i et skident

hus; dæ leqdr æ hun bdgratpdt, der kom
vi efter det (Andst h.).

begravelse, no. bdgrawdls æn -dr

modtage: de ivå gråw som han bdgeqn^^ (D., Mors), æn el. et (Søvind s.); best.

ham; haj bdgeqnt sæ ene te d (Vens.) op-

førte sig ikke således, at han kunde
få det.

beget, to. beqd (Vens.); peqd (D.);

pekd (Brader.) = rgsm. ; æn p— hun^

næi'ig person (Malt h.); peqd jpr (vest-

slesv.) klæbrig jord.

begflngret, to. peqfdrirdt (Malt);

beqferird (Vens.) — tilbojelig til at stjæle.

bdgrawdlst (Randers); bdgrawdls e best.

-^(Vens.); e^ (Agersk., Bradr.) — 1) grav-

stedet, de æ vå bdgrawdlsdr (Andst o. fl.

st.); „hon bløw sat nir i bdgrawdlst i

Tijs cerk", Grb. 215. 59; sed i ovdn

bdgrawdls æn hijdl mondt (Malt), være syg

uden at kunne komme udenfor stuen,

jfr. gravsted. 2) gildet i anledning af

jordefærden
;

jfr. arveøl, henfølgen, kiste-

begfuld, to. peqfut (D.) overmåde 3o læg, ligklæden, strålæg; se fri-.

drukken.

beghåndet, to. beqhåéc (Vens.) =
begfingret.

begild, no. peqel de (Agersk.);

pekel de (Brader.) morild, der i mørke
kan sætte sig på hestenes øren eller

pidsken, og som man forgæves søger at

fjærne; de klower ve som peq.

begive, uo, bdgi -gir -ga -t

begravelsesgilde, no. bdgrawdlsds-

gil æn (Vejr.), gilde, når en død jordes.

begreb, no. bdgrev æn (D.) fatte-

evne, begreb: han hår æn guwd b—
om dt.

begribe, uo. bdgriv -vdr -ev -vdn

(D.); bdgrib -pr -eb -grebd (Vens.) =
rgsm.

begribelig, to. bdgrivdld ({).,^kh.);

(Andst, vestj.); ft. bdgåw (D.) opgive 40 feg^nS^Zs (Vens.) — 1) ^ rgsm. (D., Vens.).

noget. i 2) begærlig, gridsk (Varde— Rkb., Vens.).

begjort, tf. han blow så bdggr
\

begribeligvis, bo. bdgribdligwis

(vestj.) o: besmittet af fnat, tilsølet.
|

(Vens.) let at forstå; „hende holdt de be-

begjær, no. bdgær el. bdgijdr æn
\

gribeligvis meget af," Kr. VII. 340.

(D.); få b— til noget = attrå, f. eks.
I

begriben, to. bdgripn (Vens.):

til stærke drikke. I b— åpå, umættelig, begærlig, jfr. be-

begjærlig, to. bdgerld (Sall., D.); gribelig 2.

bdgijdrld (Løgst.) = rgsm.
;

jfr. begribelig,
\

begsort, to. peqswot (D.); peqsot

gril, gjerrig; penge-.
|

(Sundv.); peksot (Vens.) sort som beg.

begjærlighed , no. bdgedrlihei æn^^ begynd, no. bdgyn æn (D.); bdgøn

(Tåning) ^ rgsm.
|
æn (Andst, Mds.); i æ b— = i æ føst,

begge, se både.

begmørk, to. peqmørk el. peqdndøs

mørk (D.) overmåde mørk.

i begyndelsen; di ær i b— mæ dt, ved

at begynde derpå el. dermed, men: de

ær i si bdgøndls.
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begynde, uo. hdgyn -»r -nt -nt (D.),

ft. tf. -gyn -gyn (Mors) ; l)9j^j -jbjpr -jønc

-jønc (Vens.) = rgsm. ; no ka vi bdgøn

ep o føst, lisom tyw9n nbpsmtpn (Randers)

begynde forfra; h— frå æ reet, æ fæjl
æn (D.).

begyndelse, no. b9jøj9ls æn (Yens.);

h9gyn^ls æn (D.) = rgsm., se begynd.

begå sig, uo. 'b9gg sæ (Andst h.,

bejer, to. se bedre.

bejle, uo. hhjl -ar -It -/< (Vens.,

Løgst., Sams, Thy, Sal],, Framl. h.) —
1) fri til en pige; haj ær u å hejl, på
frieri (Vens.); f,^ hoj hæjlH aj Ælse,
(Silkeborg), bejle ad, o: bejle til; „ja

gu bæjlet a te Berret", And. Bars.; jfr.

fri. 2) lege „bejle" (vestj.), lege frierleg,

Aikke (D.) ; ligestort antal piger og drenge

;

Lild s.) komme ud af det med folk, i o pigerne inde, med en „dorvogter", dren-

hamle op med dem i kløgt og list, gå
dem under ojne; nok kun i nf. og i

enkelte talemåder, han ær æn fål9 jæn
te å hdgo sæ.

behag, no. hdhåq æn (D.) = rgsm.

behage, uo. „de gang ku di jow
tomel wos lisom di sjæl behåged", Blich.

Bindst., = rgsm.

behagelig, to. hahaqdU (N. Sams);

gene udenfor ; dorvogteren råber : „ ældste

mand" kom ind først,^ derefter de andre,

tilsidst: ærikdrnan e\. sists man e\. kathål!

pigerne sige ja med et nik, ellers vende

de bagen til.

bejledage, no. hæjldaw flt. (Agger)

frierdage.

bejler, no. hejler i -dr (Vens., Sall.,

Mors, Randers, Sams) — 1) en frier;

b— i noget, som finder behag i; b— 20 „de to bejlere", leg: karl el. pige fore-

efter noget, lysten efter.

behandle, uo. bshan^l -nldr -n^l

-n4 (D.) = rgsm.

behattet, to. å væ gåt b^hade (Sunde-

ved), have en god rus, jfr. hat.

behjælpelig, to. b^hjælp^U (D.) =
rgsm.

behjælpsom, to. b^hjælpsom (D.)

= behjælpelig.

behold, no. bahål æn (D.) = rgsm. ; so

de ær i gutp9 b— o: wal fotvår; „hqj
slap mæ lytv9 i bdhol" , Grb. 94. 109.

beholde, uo. bdhål -hr -U 4t (D.)

= rgsm.

behov, no. b9håw (D.); b9hdw(LM)
= rgsm. ; de gøs bdho (Ang.) ; do hår
int h9håw å gå (Brader.), du behøver
ikke — ; han hær dn kep bdho (Sundv.),

han behøver en stok; do hår ejt b9hdw

stiller fader el. moder til en giftefærdig

datter ; faderen eller moderen fører ordet,

så bankes der på doren:

her kommer den rige hr. Ravnsborg!
— hvad vil den rige hr. Ravnsborg? —

jeg vil så gjerne eders datter have!
— hvad vil du min datter give? —

spot og skam mens hun er i live!

• vig bort, vig bort, du får hende ej

!

Her kommer den fattige mand, Per

Krybentå

!

— hvad vil den fattige mand, Per Kry-

bentå?

han vil så gjerne eders datter have!
— hvad vil du da min datter give?

flæsk og rugbrød, mens hun er i hve!

— så vil jeg dig min datter give.

så kommer P. Kr. ind, bukker ydmyg
og får sig en svingom med sin fæstemø:

)r nar æ folk (Lild s.); jfr. hus-. 4ohr. R. taler i en hovmodig, pralende

2) gøpr si b9håw (vestj.), forrette sin

nødtørft.

behændig, to. bdhærp el. b9hændiq
(D.) dygtig i legemsøvelser, ligeså til

handel; vistnok også om redskaber, som
ere bekvemme til brugen.

behøve, uo. b^how -ic9r -tv9t -tv9t

(D.); b^høw -wdr -wdd -w9d (Lild) =
rgsm.

bej, no. se bid.

beja, uo. „så bejaer hun også at

gjore akkord med ham", Kr. VI. 162,

O: siger ja til at ville slutte.

beje uo. og smst. se bede.

tone, P. Kr, i en klynkende, er klædt n

pjalter, halter eller har en pukkel på
ryggen. Legen er fra Kvols (S. Gr. Sml.)

;

i Thy nævnes den ene bejler hr. Avls-

mand, se Gr. G. d. M. III. 183; i en vise

smst. s. 223 findes både bæjl og bæjler

(Åbenrå) i samme betydning. 2) en

edderkop, der fra loftet sænker sig ned
i en tråd (alm., Thy, Sall., Løgst.); jo

50 storre edderkopen er, jo rigere er bejle-

ren, men tillige jo grimmere; jo mindre,

jo fattigere, men da til gengæld smuk;
hvis edderkoppen søger ned til jorden,

eller endnu bedre, til pigen selv, da er
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vedkommende trofast; spinder den der-

imod op igen, er bejleren ikke til at

lide på, J. K. 63. 49 ; de store skrædder-

myg kaldes bejlere (Mors).

bejlesvende, no. hæjlswæn, flt.

(vestj.) smågran af kaffebonner, som
svommer i koppen.

bejre, uo. hæjr -sr -dt (Mellems!.)

kime med kirkeklokkerne; plt. beiern.

bejring, no. se bedring.

bejse, uo. og smstn. se bese.

bejst, to. og smstn. se bedst.

bekajet, tf. bakap (Vens.) besat,

belagt med; b— mæ luks, fnat, osv.

;

b— mæ ukruk, om marken.

bekjende, uo. b^kin -nar -kæn -kæn

(D.); bsc^ -j^r -cænc -cænc (Vens.) — 1)

tilstå; nær 9n b^kin^r, blyw9r æ straf el

så hor (vestj.) alm. tim. ; æ tyw blywdr

et strafdt få de te han stæl, mæn få de

te han bakinør (vestj.); i kortspil, lægge

kort til af samme farve som udspillet;

a ka htværksn stek æh bekin, kan intet

udrette. 2) å vær Jæn bekæn, vedgå at

man kender, kendes ved en person eller

sag; æn bekæn man, en mand, man
kender; de ka do åhr vær bekæn, de

korn9r vm- en do komar sjæl. 3) de fæk
a o b— (vestj.) det måtte jeg prøve, jfr,

befinde, befølge.

bekjendelse, no. bakinals æn (D.);

-k- (Andst h.); bacæjpls æn (Vens.) =
rgsm. ; å gå te b— mæ nåw9d; å dryw
jæn te b— (Andst).

bekjendt, to. bakæn (D.); bdccqj

(Vens.) — 1) vitterlig, kendt af alle; „de

war i maj, wal bdcæj men ubanownt"

,

Grb. 142. 1; han æ vil bakæn, mæn let

b9rdmt (vestj.) ; o gør b^kæn mæj (D.).

2) b9kånt epo (Lild s.), bdkånc åpå (Vens.)

med godt håndelag til, vel kendt med,

som har færdighed i; han æ swær bakånt

epo å lyw (Lild s.).

bekjendte, no. bokæn el. b9kænt9r3

(Andst h.); b9kæn (D.); b9cænc æn -9r

(Vens.) — personer, som man kender;

de æ jæn a mi guw9 b9kæn el. -kænt9r9,

jfr. kjendinger, kyndester.

bekjendting, no. b9cøncevi i (Vens.)

= bekendt person; ,jtref åpå i gamøl

b—", Grb. 38. 23.

bekkabon, no. J. T. 260. en plante,

tykbladet ærenpris, veronica becca-

l>unga L.

bekkasin, no. bækasi'n æn -3r(Mors)
en fugl, scolopax.

beklage, uo. b9klgw -w9t (D.);

b9klaw -9 -9 -d (Sundev.) == rgsm.

beklakke, uo. (Ang.) Hag. b— en
person, bagtale, se besnakke, beklikke.

beklemt, to. b9klæmt (D.) = rgsm.

beklikke, uo. b9klek -9r -9t (Lindk.)

;

b9klek -9r -9 (Vens.) — tale ondt om,
10 sætte en plet på; „de ka da no å wær

jet skrit te jens grav^ å sie si foræller

beklækket", And. B'egr. ; htsk. klecks,

en plet,

bekneb, no. i udtr. o vær i b9knen

mæ (D.) i forlegenhed med.

bekomme, uo. b9kom -m9r -kam
-komøn (D.) = rgsm.; wal bekotms! vel-

bekomme; „di ha wat jywt to os tij åpå
9n pas å wa b9kom9n dem e beta jit"

,

20 Grb. 193. 38, d. e. havde fået sig et

barn.

bekomst, no. b9komst (Andst h.) =
rgsm. ; han fæk hans b— å 9t, alm.

bekoste, uo. bakåst -9t (D.) =
rgsm.

bekostning, no. b9kåstn9fi æn -9r

(D.), huk. (Vens.) = rgsm.

bekvem, to. b9kwæm (D.) = rgsm.

;

b— til at sove, spise, d. e. sovnig,

30 sulten (Gjerrild s.).

bekvemme sig, uo. b9kwæm sæj

-9t (D.) = rgsm.; „de ku hon it be-

kwæmme sæ te", Tkjær 2. lo,

bekymre, uo. b9køm9r tf. -mr9t

(D.) = rgsm.

belagt, to. wær b9lo mæ bøl (Vens.)

være besat med bylder.

belave, uo. b9law sæj (D.) = rgsm'

belejen, to. bio. b9læj9n (D. alm.,

40 Løgst. , Framl. h.) bekvem
,

passende,

I

belejlig; ordet er mulig tf. af hgge, altså:

beliggende; marken er mæ gråw b—,
ligger bekvemt, de æ mæ et b— idaw,

det er mig ikke belejligt; de leq9r ham
b9lej9n får (Mds. h.)

belejlig, to. b9lejU (Vens.) = rgsm.

;

de ær et b^læjp no liq (D.).

belemre, uo. balemør -mr9r -9t -9t

(D.) = rgsm.; plt. belemmern, Schiitze,

50 stuve noget så tæt, at man ej kan

komme forbi.

beligge, uo. i udtr. han hår b9læj9n

hin (Ølgod s.) bevangret.

belukse, uo. baloks -ar (Sall.);
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h9lo(is 'dr (Agger) — narre, bedrage;

æ har ka æn læt h— , born kan man
let narre; jfr. luks = skælm; bornespr.

beluntelig, bio. (Vens.) komme b—
til noget, på lumsk måde.

belure, uo. hdlur -H (D.) = rgsm.

belægge, uo. hdlæq (Hmr.); h9leq

(Andst) ; hdleq -qdr -lå -lp (Vens.) —
1) snakke op, fremføre beviser, grunde:

guw'O te å h— hans tål, hans uw^r (vestj.)

2) h^leq! er tækkemandens råb til den,

som stikker tækkenålen ud, når denne

med tommelfingeren skal holde tække-

rebet fast, mens tækkemanden trækker

halmsimen til sig (D,).

belæst, to. hHøst (Vens., vestj.) ==

rgsm.; „Pali Fegs wa groni9 h—
, får

haj ha studijra te prejst" , Grb. 198. 11.

-beløb, no. se penge-.

beløben, to. bdlåvdn (D.); h9løv3n

(Andst h.) ; h9låf9n (Valsb.) — om per-

soner, færdig i noget, dygtig, h— i æ
dansk (Valsb.); en b— kål, hun, as9n,

snild, som forstår at vende sig; „de æ
en beløvven kanalli", Yuelb. 49; h— i

æ mon, dygtig til at snakke, alm.

beløbekniv, no. hdløhdknyw æn
(Tovstrup) et redskab, som pottemagerne

bruger til at glatte de drejede lergenstande

med.

bems, no. hems æn (Fanø) liv-

stykke med skort til yderklædning for

små drenge, for de få bukser
;

jfr. lanne.

bemærke, uo. bemærk -H (D.) ==

rgsm.

bemoje, uo. == rgsm., a vet et bd-

moj dem mæ H (D.) volde besvær, møde.

ben, no. hen et ben, ben (Sem,

Agersk., Brader.); besn et bedn (Sundv.);

bian et hpn (Ang.); bijpn e best. -t, flt.

bipn best. bjæn (Vens.); bipn (Heil. h.);

hipn å [best. bijpnd] (Sams); biin et =
flt. (Hjelmsl. h.); bin et flt. hin og hin

(Søvind s.); hijpn æn bjæn (Vejr.); bipn

æn biprm', hijpn (Thy, Mors); bij^n æn
bijdn, bipn (D. vestj.; Halling) — 1) ben

til at gå på, om msker og dyr, flt, hen

(Agersk.); bipn (Thy, vestj.); af alm.

tim. og ordspr. kan mærkes: æ hijsn

lydr ham gåt (vestj.) mods. han slori

knuddr o æ bij9n; æ bijdn slor fif un
drojsiq el. fif un dortiq (plt. 35, o:

XXXV) (Malt), d. e. de går over kors;

han graiver klyn mæ dæn jæn bijdn o

skær såj mæ dæn anan (Vejle) el. slor

løri mæ dæn jæn bijdn o graw9r tara

mæ dæn nån (vestj.), el. graver flager

med det ene ben og hugger hede med
det andet, Kk. ordspr. 53. 595., el. hoqdr

løs mæ dæfi jæn bijpn o ryu^r samal

mæ dæn nå^n (vestj.), om den, som er

krum- eller skævbenet og svinger med
benene; han ær i æ be^n (Vlb.), o æ

o bijm (D.) oven senge ; han sipr te æ lor,

om han hår æ bijdn (Andst), om den

stolte ; stå mæ jet ben å hvær sij æ grpf
(Nordslesv.), o : bære kappen på begge

skuldre; han får den bette grå vædder

imellem benene, Kr. V. 134, d. e. kom-
men op at ride på den; han hår bijdn

som fate falk hå ?or (vestj.) d. e. tykke;

hun hår væn æ åwdræn nijar a hin bijdn

(vestj.), de Qr klodsede; han hær spil

20 kart mæ æ stårk å vonen æ bedn (Mel-

lemslesv.) om den, som har lange ben;

han tæjdr dt te bens (vestslesv,) o: går

til fods; han æ goi te bens (smsts,) rask

fodgænger ; hruq di bijdn, de hår do dm te

(vestj.); o bræk dn bijdn gor liså unt o

dn spare som o dn stålstud (vestj.); drek

æ bijdn åp (Andst), drikke sig fuld_, så

man ikke kan gå; „haj fik hin å go

åpå" , Grb. 49. 122 = rgsm.; hun hår
30 løs bijdn el. smg bijdn i æ maw (vestj.)

er frugtsommelig; kast bipn får (Andst),

spænde ben for; leq si bijdn, hu dæ kør

eydn påpmcen el. uøn el. hur dn ka tæj

dm omån (vestj.) gå i seng; vær rask

el. reri te bijdns; spæn bijdn får (D,) =
rgsm,; stryq bijdn (D.) skynde sig; stg

ud o æ bijdn lisom dn mawdr såw i

frost (Andst) o: stå og skræve; hun
komdr åldr o hiti sun bijdn igæn (D.)

40 O: bliver aldrig rask; sæt æ låy bijdn

ifår (Malt); han må jo sætte det lange

ben æfor, Kr. VI. 27. 37, sætte det lille

ben foran (Vejle), skynde sig = tæj æ
uld ben onør æ arm å sæt de låri æfår
(vestslesv.) ; tæj dæn jæn bijdn o æ nak

o dæn andn ondr æ årm (vestj.); ta bjæn

mæ sæ (Vens.); „ja, prejsti uw å tøjdn

å te bjæns ole de haj ku løb", Grb. 88,58;

tæj te bijdns (vestj.), skynde sig, ile

50 afsted. 2) personer: dær va kons jet

antdr to bedn hæn (Valsb.), kun en eller

to personer i kirke; om vildt: dær æ
næstdn ene I bijdn å åpdryw (Vens.) ikke

et eneste stykke vildt. 3) ben i kød,
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flt. bm (Agersk.); bijpn (Thy, Mors,

vestj.); a vel et gor mæ te hun får 9n

hij9n o knaw (Andst); dæn hij9n mo do

ha ård^nliq vænt o aprsip in^n do tæpr
9n, om do ka gowøl 9n (D.) fig. o : under-

søge opgaven, om man kan magte den;

„de æ hjæn de bæ cét" Grb. 239. 198,

det er benene, som bærer kødet, ordspr.

;

hor, tar som 9n bijn (vestj.) ; dæ^ dæ
brækar bijpn at^r mald (marv) ska bræk lo

hus at9r kowdn (korn) (vestj.) el. brække
vægge efter piger, Sgr. III. 108, 478 (Sir).

4) fritstående stolper, der i bindingsværks-

bygninger bærer hovedremmen og spai-re-

værket, flt. bijpner (Mors, Thy); ben,

som bærer møbler, alm. — jfr. agter-,

aksel-, ankel-, bag-, barns-, bonne-^ bord-,

brude-, brusk-, bryst-, bukse-, bøgl-, fils-,

fiske-, ham-, hojrems-, kind-, kjæbe-,

kjød-, knæ-, knækkel-, ko-, krave-, krog-, 20

lade-, lår-, menneske-, møller-, nusse-,

pande-, pregle-, side-, stole-.

benbrud, no. benbrår [e^] (Agersk.)

;

bjænbrod æn (D.); bjenbråj et (Søvind s.)

= rgsm.
;

jfr, hund.

bende, no. bæn et == (Angel, Fjolde,

Eggebæk) — 1) en bås i stalden til krea-

turer, til hest el. et par kør. 2) bende el.

bænde kalder fiskerne ved Vesterhavet et

knippe fisk, enten løse fisk el. flere småknip- so

per, sammenbundne med simer til et. Mb.

bende, uo. se bænde.

bendrejer, no, bjændræpr i (Vens.)

= rgsm., se knokkeldrejer,

bene, no. bjæn æn -er (Ribe) ben-

knap, i hornenes spil om knapper, mods.
æn metals, en knap af metal.

benedder, no, bjænjæåar de (Andst)

;

bjænedr (Vens.) = rgsm.

benedicite, i ordspr. : jæn sæjdr et, 40

æn adn et ant , dæn trire sæp : benedi-

cite! (Varnæs s.) formodentlig om for-

skellige meninger, hver har sin (?) ; stam-

mer mulig fra klosterskikken, at ingen

af munkene ved bordet måtte sige noget,

forend abbeden havde læst b— (vel-

signer! o: bordbonnen).

Benedikt, no, : ingen kan af som-
meren prale, forend Gjertrud og Bene-

diktus har rystet deres hale (Sams ?)

;

„Gjærtrud å Bænd, di røster djer ænd",
Kr. IV. 370. 261, d. 17, og 21, Marts;

Bænst er i visse egne et alm, mands-
navn, således syd for Ribe.

benediktrod, no. J. T. 101, en
plante, feber nellikerod, geum urbanum L.
(Ålborg),

beneret, to, bjænøre (Agger, vestj.)

fuld af ben, mager.

-benet, to, -bijnd (Sams); -bij»n9 el,

-bdn^ (vestj.); -bjæned (Han h.); -bjæna
(Thy, Løgst.); -bjcent (Vens,); bjærpt
(Sall,; Mds, h,); -UnH (Bj, h., Søvind s,);

-ben9 (Agersk,) — ukendt i betydn, fuld

af ben, derimod alm, i smstn,
;

jfr. bøgl-,

hjul-, hoj-, klejn-, krog-, krum-, lang-,

lav-, poj-, skjæv-, stiv-, træ-,

bengel, no, berpl æn -dr (Agersk,,

Varde, Andst h,) en lang opløben dreng;
htsk, bengel, en stang,

benhæfte, no. bjænhowtar flt. (Lb.)

benskaft, f, eks, på kniv, bjænhowt^rff to,

benhård, to. bjænhgr (D.) = rgsm.

benikse, uo. bdneks (Andst) — 1)

han vil b— mæ, gore mine ord til logn

(tsk. nichts). 2) [b^neqsJi (vestj.) have
samleje med.

benkam, no. bjænkgm æn (D.);

bjænkåm æn (Lb.) = rgsm.

benknap, no. bjænknap æn -p (D.

;

Heil. h.) = rgsm.; jfr. bene.

benknop, no. bjænknop æn (D.)

benstkkyet på en pibe, hvori slangen er

skruet.

benlag, no. bjænlaw (vestj.) ben-

stykket på et skind,

benløs, to, benløs (Ballum) ; benlojs

(Hadersl.); bjænløs (D., Vrads h., vestj.)

om msker og dyr, som på grund af syg-

dom el. svaghed ej kan gå, jfr. ledeløs.

benmølle, no, bjænmøl æn (vestj.)

mølle, hvorpå der males ben.

1. benneke, no. benøk æn -ar (Mors,

Andst); bonøk æn -dr (Vejr., Mds h.);

bonek -ar (Rkb,); borpii -dr (Vind s,) —
gæmme; ordet er glds. og ved at dø ud;

lid åp i æ benakar, mest spøgende (Mors)

;

bonak (?) (Ikast), klædningsstykker, alle

slags småting; benakar flt, (Vens.) gæm-
mer; måske hører hertil: å ta benaki å

ham (Vens.) skindet o: flå,

2. benneke, uo. flå; „hæhns to di

wal skeåc å mæ te wæalaw få di måner
de a hd benake" , Grb. 220. 13, til veder-

lag for de mange, jeg har flået.

3. benneke, uo. benek -ar -at (D,):

små horn h^nakar aw, bener afsted, små-

løber.
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Bennet, no. se Benedikt.

benovelse, no. ildebefindende; „sait

drak di te knap di ku skywt wal djæ

loer å håd i djæ maw let benawels",

And. Begr.

benovet, to. 'bdna9t (S. Ho) angst

i forventning.

benrad, no. bjænraj æn (D.) ; hjen-

raj (Søvind s.) = rgsm.

benskade, no. hjænskå i (Vens.,

D.) = rgsm.

benskaft, no. henskawt (Bjært v.

Hadersl. ; Ang.) ; hjænskawt æn -wt (D.)

;

hijm- el. hjænskaivt (Thy) = rgsm. ; også

to.: hjcenskawP, med benskaft (Løgst.).

benskalle, no. hisnskaU æn (Lild

s.) benskaft; deraf to. æn bpnskabd knyw
(smst.) kniv med benskaft.

benstærk, to. bjænstærk (Vrads h.)

bruges f. eks. om en stud, stærk i ben

og gang.

bentand, no. bjæntæri æn (D.);

når born skifter tænder, kaster de mælke-

tanden ind under sengen el. ind i ilden

og siger tre gange : mus, mus, gi mæ 9n

bjæntæn, så gir a dæj dn gultæn; jfr.

J. Saml. IV. 244.

bentræt, to. bentræt (Valsb.) træt

i benene.

bentoj, no. bjæntøw (Rkb.): æ b—
æ skit på en hest, når benene intet

duer.

benværk, no. bjænwærk (Agger)

bentoj, for eks. på hesten.

benytte, uo. bdnøt -dt (D.); b^nøt

-9 -3 (Ang.) = rgsm.

-benyttelse, se af-.

benved, no. bænH, bændr (Søndj.,

Agersk., Brader.); bæn^t (D.) — et træ,

euonymus europæus, L. ; bonneved [?],

bennevej {bæn^væj'] (Angel); bænnevær
[bændvær'] (Als), J. T. 85. 301; bennet

lbæn9t] (Torning len), kristtorn, ilex aqui-

folium, L., J. T. 113.

benægte, uo. b^neqt -dr -neqt (D.)

;

bi>næjt (Agger) = rgsm,

benævne, uo. bdnomi -dr -wn

-wn (D.) = rgsm.

ber, no. se bed, bede, bid, bide.

beram, no. bdram æn (D.) ; de gor '

a liq o æn b— , de ær o æn b— , det

er slumpeværk; også: han tåw dt o æ
b— (D.), på slump; o gyjr dt a si æjm
b— (Andst), egen tilskyndelse.

beramme, uo. bdram -møt (D.) ==

rgsm. ; b— æn mød (D.).

berapning, no. bdrapndri flew(Støvr.)

grov afpudsning af nogne vægge i ud-

huse med en kalkkost.

bereden, to. Mb. dær ær æn bdrhn
ceb åpå ham (Vens.) han taler godt for

sig, har et godt snakketoj.

beredskab, no. i udtr. han hår
I hans muj gåt i bsreskab (Vens.) o : taler

meget, har godt snakketoj ; hå H i bdre-

skab (D.) have det rede.

beredt, to. bdræj (Malt) — 1) =
rgsm. , færdig med forberedelserne til

noget. 2) = rgsm., fo æn skin bdræj

(Lb.) o: få det garvet.

beregne, uo. bdræjn -jn tf. (D.) =
rgsm.

berejst, to. bdræjst (vestj.) = rgsm.,

'alm. i lim.: han æ vit b— i hans muw^rs
grøgryd, el. åskkrpq, el. frå hans muwdrs
dåwdrpåt te hin nåddrgryd , el. han æ
vit b— , han hå væn jæn gåfi te møl,

tåw gåti te smidds (vestj.).

berette, uo. bdræt -dr -dt -dt (D.)

— 1) alm. (Sønder- og Norrejyll.) om at

tage en syg til alters. 2) ligeledes alm.

som rgsm. at berette, meddele.

bergflsk, no. „draw do bård bærd-

'feskdt i Ian te mæ" , And. Bars., tag

b— en op til mig, = rgsm., festretten.

bero, uo. bero -or -o -p (D.) =
rgsm.; læ ræjsdn berow (Støvr,),

berrer no. se bidder.

Bertel, no. Batdl (Randers) ; Bærtdl

(D.); Bapl (vestj.) — alm. mandsnavn;

„å så Batel å hans kuen", And. Bars.;

„er e ene Batdl, de hæ m^jsk?" Grb.

43. 14; do blin Bærtdl! (D.) til en, som
I ser dårligt el. overser det, han søger.

berygtet, to. bdrøqtdt (vestj.; Grenå)

om, msker og tkig, meget omtalt, be-

romt; han æ swær bdrøqtet (Han h.);

hendes datter var godt berygtet for hendes
skjonhed Kr. VII. 215; „do hverken æ
berygtet få rigdom heje guehied". And.

Frieri.

beromme, uo. bdrom -mt -nit (D.);

bdræm (Rkb.) = rgsm.

berommelse, no. berotndls æn (D.)

= rgsm.

beråd, no. bdro flt. (Andst, D.);

bdrai (Nordslesv.) — a wår i mam) bero

mæ mæ sjæl, tvivlsmål =^ rgsm.
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besanse, uo. (Ang.) Hag, b— en

mark, foretage de fornødne arbejder, som
markens beliandling udfordrer; der skal

tid til at få det „besanset", draget om-
sorg for det,

1. bese, uo. bes hes hest hest (D,,

vest]'., Hmr., Fjolde); hes -9r -H hest(\\vj,

Mors, Lild s,; Mds. h.) hes hes el* hes^

hest hest (Søvind s.); hæjs -9r -jst -jst

(Agersk., Kolding, Taulov, Løgst., Sall,

Gjedsted ; Angel) ; i nt. hæjsor (Vens.) ; nt.

7>fl?jfs (Vejle), — 1) bisse, om køerne; formen
hes synes vestj,, hæjs østj. 2) løbe meget
i by, om msker ; å, ve do et hæjs ? (Andst)

;

tve do ejc hejs el. h^js æn hop! (Vens.)

talemåde = vil du ikke have en gammel
hat, en hægte? de ær et såm jæn
kow hest løs, mæn såm Mjdld hysens sivin

(Mors), om noget, der gores megen
blæst af; se katerr,

2. bese, no. „ forhen var der nogle, som
forstod sig på at „kaste bese" på køerne,

så blev de bissegale og var ikke til at

styre for nogen sag. Det gjorde de

nærmest for at hævne sig på de hyrde-

drenge, de var gale på", Kr. IV. 402.592.

bese, uo. h9sij9 -r -sbw -sij^f (D.)

== rgsm.
;

jfr. beseelse, bælte.

besebæger, no. heshæqd et (Søvind

s.) foragtelig betegnelse til en hvilken-

somhelst „del", kop, skål o. s. v. til at

bære flydende varer i, når den er så

lille, at man må løbe tit.

beseelse, no. hdsijpls æn (Andst,

Mors) handelsudtryk , a vel ha mi frij

h— , betænkningstid, om jeg vil have
dyret el. ikke, se vilkår; købes et dyr

ubeset, forbeholdes b— (Mors); også:

æ h— æ frix, do for frij h— (D.) o:

det koster intet at se på varerne; kom
te h— (Malt), om frieren eller pigen, der

rejser hen og ser på ejendommen, inden

jaordet bliver givet; jfr. bælte.

besegal, to. hæjsgal (Andst, Vens.)

slem til at bisse.

besekors , no. hæjskås (S. Hald)

;

heskås -9t (Røgen s.): løs heskåsdt, at

læse b— et, er en konst, hyrderne forstår

for at få køerne til at bisse; hemmelig-
heden er, at. der rives og snurres stærkt

på r for at efterligne bræmsernes sum-
mende lyd ; derved kyses køerne, de løfter

halen og farer afsted; som eksempler an-

føres :

Feill)eig: Jydsk Ordbog.

kbw, kdv9l åp! hdhn honan &pt
hbUn i væjrdt, hræms stek i læjrHi
stek fær-r-r! (S. Hald)

el, kbw, stek i ræn, leq i (din) hål po i

(din) læn
kow, kdv3l åp, kator-r-r! (Kousted,

N, Hald h,)

el. er-r, stek i fer-r-r!

stek hoUn i de vilde væjr!
kow, kohdl åp!
er-r, stek I fer-r-r! (Røgen s.),

el. gubros o selkitåp o ron (konavne)

di eddr åh hawdr åp, dæ gror i två

gron
hes i æ kuwdn, hes å æ kuwm,
bes hjærn iklåw! (l)ojlen, hvormed koen

i stalden bindes)

læ hdw3rdn (hyrden) såw,
læ dåwn9n (dun) blyw,

læ fåwbn flyw,

halåw, halåw, haler-r-r!

skiter-r-r! (vestj.)

el. Jek, jek jir-r-rdr,

stek, stek stir-r-r^r,

sæt æ hal i æ hy,

å læ di smo otidr fly! (Valsbøl).

besekræmmer, no. beskræmar æn
(vestj.) ; bæjskræmdr i (Vens.) ; hæjskræmi>

æn -rd (Skanderb.) — bissekræmmer,
kaldes jævnlig kræm^r alene; nær dn

finer æn skæpn atdr dn hæjskræm9r, så

må do fg 9n (Lindk.), de tager alt noje

med.

beselæder, no. hæjslær (Agersk.);

heslæjpr {Nes,i].): have b— i skoene, løbe

meget omkring, om msker; kirkdklæjpr

vær snar slet, hæjslær aldriq (N. Slesv.).

besem, no. og smstn. se bæssing.

besepind, no. hæjspin æn (Gjedved)

sættes med en spids indad i koens klap-

træ således, at såsnart koen rykker i

tojret og vil bisse, borer pinden sig ind

i kødet og volder stor smærte.

besétravlt, to. hesU-awdlt (D.) : ha

h— , have overmåde travlt, fare omkring

i travlhed.

besevejr(lig), no. hesvæjr (D.) ; hæjs-

væjr (Andst) ; hæjswer e (Vens.) ; heswæjh)

(Agger); bæjsvæjld (Sall.) — varmt vejr,

hvori køerne bisser.

beseværk, no. heswærk de (Agger)

travlhed, hastværk.

besidde, uo, h^sed -d9r -sod -såt

(D.): hmi kan et h— æ- gpr (D.) har
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ikke penge el. dygtighed nok til at be-

holde gården; han hdsod æ håj (Andst)

sad indbydelsen el. befalingen overhørig.

besige, uo. h9sæj (Vens., Mds. h.)

overtale; han hå lat sæ hesæj mæ H
Mds. h.); datteren hjalp til, og så lod

kjællingen sig besige Kr. V. 136; så

lader han sig også besige og rider

videre, smst. 151
;
„haj IH se da ælerisn

hosæj^ me de haj skul ha ole de søl å

gul haj ku hær" , Grb, 80. 84, han lod

sig da endelig snakke tilrette med, at —

.

, besinde sig, uo. h9sin sæj, -n^t tf.

(D.) = rgsm.

besjakket, to. hdsjakd (Sundv.):

å hlyw h— i d, blive overhængt af ar-

bejde uden at kunne blive færdig.

besk, to. hjæsk (Vens., Hmr., Malt,

Andst, Ribe, Sall., Løgst.); hej^sk (Sø-

vind s.); Mjdsk (Sams) — besk, om
enhver stærk, stram el. sur smag; om
øl, stærkt af humle, jfr. ram; jivnæ een

h— (Vens.), en bitter snaps; også æn
bjæskdr (Rkb.); „rijs å hjæsk ouxr ha
hun gu Uj åpå" , Grb. 101. 6, ris og

beske ord havde hun *god tid på o : over-

flod af; æn hjæsk mær (Lisbj. Terp), arrig

kvinde; hjæsk væjd (smsts.) koldt vejr.

beskaffen, to. hdskafdn (D.) =
rgsm.

beskatte, uo. hsskat (D.) =^ rgsm.

besked, no. hsskæjm æw(D., Mors);

hdskæjm (Vejr., Thy); h9skmi, h^skisn i

(Vens.; Kold., Hindst h., Ang.); h9skedn

æn (Tønder, Sundv., Agersk.); hdsidn

(Fjolde) — 1) = rgsm., give, tage imod
besked; „hon wa gåt fånøiv9 mé déj h9-

skin å gor ijen" , Grb. 36. 13.; gor guwd
hdskæjm (D.) være pålidelig at sende i

by; dær æ komdn hoj fræ hdskæpn (el.

h9skidn) te h^skit æ dø (S. Hald) siges,

når en bringer en forvirret besked med
sig. 2) en stævning for retten (Hadersl.).

beskedens,to. h9skedns{^ønåGV].); hd-

skæjpns (Vejr., Agger), -k- (Mors) ; hdskæpn
(Hindst); h9skims (Lild s.); bdskijpns

(Vens.) — 1) som tillægsord til dreng:

æn h— dræ^, en dreng, som er god til

at sige besked, rede, tale for sig. 2)

høflig i tale, som forstår at foje sine

ord vel, især som tak og opmærksomhed
(Lild s.).

beskedning, no. Kok ordspr. 156.

1774 = besked.

beskensøde, no. J. T. 341., en

plante, bittersød natskygge, solanum dul-

camara, L. (Viborg amt; Saxild); besk og

sød (Århus).

beskide, uo. hdskid (Rgkb.); hsskij

(Vens.) — tilsmudse; de ska do ene ha

å beskij hæn (Vens.) gore skiden; et

barn.b— sine klæder på et hjul; b

—

en bog (Mors); hun havde også guldsko

10 på og oversko til at gå med på vejen,

for at de andre ikke skulde beskides,

Kr. V. 54; ham kan det såmænd ikke

nytte at få herind og beskide hende,

Kr. VII. 134; han ær et var o haskid

sæ g (vestj.), udtryk for stor ringeagt.

beskidt, to. heskit (D. alm. ; Vens.)

skidden, smudsig, både i ligefrem og

;
overført betydning; han var så beskidt

I

og fæl, at han kunde slås op til en væg
20 og blive hængende, Kr. V. 237; hlyw

haskit we æn kmnminask (Mors) blive

venerisk, jfr. skidtesyge, lemme-, lodder-,

over-.

beskikke, uo. haskek tf. -at (D.):

de wå så haskekat, om menneskers skæbne
= rgsm.

beskjæftig, to. haskæfta (Sundev.):

do må il væ så h— , fremtrædende i

væsen, vigtig.

beskjænket, to. haskæi^kat (D.) =
beruset.

beskjære, uo. 1) i udtr. de æ mæ,
ham haskæar (Valsb.) tilkikket af skæb-

nen; va dær æ jæn haskæar må an gå
egømal (MellemsL). 2) skære noget af:

træer, klæder, alm.

beskjærme, uo. = rgsm.; „cøl ku
haskørm få tyw å røwardr" , Grb. 94. 99,

køllen kunde beskjærme mod tyve og

40 røvere.

beskjærmelse, no. i udtr. dær wår
an gus haskærmals i at (vestj.), se gud.

beskrive, uo. haskryw -ar -skrow

-skrowan (D.) = rgsm.

beskrivelse, no. haskrywals æn (D.)

=^ rgsm.

beskub, no. haskop (Andst, alm.):

de gor o hæst h— , løs på bedrageri;

jfr. bedste—

.

beskubbe, uo. &asÅ;o/" (Malt) ; haskop

(vestj.) — bedrage; han æ hlowan ha-

skofan.

beskylde, uo. baskyt -It tf. (D.) =
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beslag, no. hdslaw æn (D.), et

(Fiaml.); hdsla æn (Sall.) — 1) alt sme-

dens arbejde til vognen ; beslag på hesten

;

jfr. beslæt; han æ vi i æ h^sla (vestj.),

o: storsnudet, Sgr. III, 169. 915; se pibe-.

2) de æ mi Idslato (Malt), bestemmelse,

plan.

beslutning, no. b^slutmti æw (Rkb.)

afgorelse, ende på en sag, « gor dæn
h— , te no hlow æ kanal §gr.

beslæt, no. h9slæt æn (D.) jærn-

beslag til vinduer, dorre, træsko; jfr,

beslag.

beslå, uo. h9slg (D.); h9slå (Søn-

derj.) — 1) beslå, om smedens arbejde

med vogne osv. 2) h— æn fæn niæ

kre, besætte et indgrøftet engstykke med
kreaturer.

besmid, no. bdsmid æn (Mds. h.)

vanskelighed, besvær, a hår mi h— mæ H.

besmykke, uo. hdsmøk -9r -dt (D.)

= rgsm.

besnakke, uo, hdsnak (D. ; Angel)

— 1) = rgsm., h— æn piq, forføre (D.).

2) tale om, forhandle om en sag; en

ting besnakkes, forend den sættes i værk

(Ang.). 3) b— en person, bagtale (Ang.),

jfr. beklakke.

besove, uo. b9såw -9r -dt (Andst h.,

vestj.) forføre en pige; jfr. bedrage, lokke.

bespotte, uo. hdspåt -dr -H (D.)

= rgsm.

besprængt, tf. hun var så b— med
mælk (Vens.) Gr, G, d, M. I, 178, o: be-

spændt.

bespændt, to, h&spænt (D.), å vær
h— a sård = rgsm,

bessing, no. og smstn. se bæssing.

best, no, se bæst.

bestanden, to. b^stanm (D.) — 1)

han æ gråw b— o dt, står stift på det;

tf. af bestå. 2) at være „bestajen" med
en hest, Mb., belemret, forlegen, når

rytteren ikke kan styre den; også at

være b— med noget, når det trods

anvendt flid ej vil lykkes (Mors).

bestandig, bio. „de høt ham te få
bdstandi" , Grb. 172. 11; han blow bestand

ve å kom dær (Hadersl.), Gr. G. d. M.

III. 193.

bestemme, uo. b9stæm -m^r -mt

-mt (D.) = rgsm.

bestemmelse, no, bdstænvals æn (D.)

= rgsm.

bestemt, to. bdstæmt (D.) : æn gråw
b— man = rgsm. ; næj, bdstæmt vel a H
(vestj.); de ved a bdstæmt et (D.); de vel

a bdstæmt et (D); de vel a bdstæmt^n et

(Fanø), en stærk forsikring.

bestik, no. b^stek æn (Andst h.):

de tvår et ætør mi bdstek, efter min
regning; tæj æ b—, se efter, hvad vej

man skal gå; oprindelig sømandsudtryk.

. bestille, uo. bdstel -stel -stik -stik

(D.); bdstel -stel -stil -stil (Andst h.);

bdstel -Ur -stik -stilt (Agersk.); bestel

-ler -stelt -stelt (Vens.) — 1) arbejde,

de æ gåt bestil (Andst) godt gjort; han
ka b^stdl mijdr i tdw daw en i jæn, nær
dær ær e^m, dær fø>r ham (vestj.), om
den dovne; når der sporges; hwa bdsteUr

I? svares afvisende: loi slor stijpn i

støkdr te moq, di gyr liså gåt te dært,

20 sist kærd som te dæn føst (Thy). 2)

bestille hos en håndværker, 9n par bestil

stowl, mods. mærkdns o : købt på marked
(Andst). 3) besørge, udføre, et ærinde

f. eks. (alm. Mellemsl. ; D.); hælsdn di

får! — de skal a bdstel (D.), hils din

fader, det skal jeg besørge.

bestilling, no. bdsteldri æn -dr (Vens.,

alm.) = rgsm.

bestillingsfolk , no. bdstepi^sfålk

30 (Hadersl.) har visse forretninger ved bryl-

lupper, dertil hører : rij9n svæn, som rider

foran brudeskaren, brujpiqdr, førfålk,

brudesmykker og brudgomsfører, jfr. befel.

bestjålet, to. bdståldn (D.) = rgsm.

;

han æ blowdn b—
,

jfr. stjæle.

bestride, uo. bdstrif -9r -strij -strij

(Andst) overkomme, jfr. befælle ; b— ud-

ggwtdr, arbdd.

bestyre, uo. bdstyr -dr -dt (D) =
40 rgsm. ; med hensyn til toneholdet jfr.

\
dyr to.

bestyrer, no. b9styrdræn(D.) —rgsm.
bestyrke , uo. bdstørk -9r -dt (D.)

= rgsm., b— jæn i hans skånwonhipd.

bestyrtet, to. b9stowt (D.) = rgsm.

bestævne, uo. (Ang.) Hag. sætte

stævne; han har bestævnet mig til kl. 2.

bestå, uo. b9stg -r -ståj -stan^n

(D.) — 1) = rgsm.; dær ær et, dær
ka b— får ham, han kan udrette alt

(Andst). 2) han ka et b— 9t (D.) ved-

stå, hvad han har foregivet (Mors),

besvare, uo. bdstvår -swar -wår

swår (D.) = rgsm.
5*
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besvime, uo. hdsvims -svims -svimtøs

(Fjolde); h^swini (Sall.) = rgsm.: å h—
hæn, jfr. svime, dåne.

besvær, no. hdswær æn (D.), huk.

(Vens.) = rgsm.

besværlig, to. hdswærU (D.); h9-

sve9rld (Ang.) == rgsm.; jfr. masvorn.

besynderlig, to. bssyn^ld (D.); h^-

synøldt (Lindk.); hdsynald (Fjolde) — 1)

gere ind; han hæ kojt h— stiøn te, flere

til; do fær it h— , du får ikke fler, mer,

Hag.; Lyngby tilfojer: skont samme ord

som isl. (liojere gr.) betr bio. bedre mere,

er det dog næppe umiddelbart dette ord,

men optaget af det tilsvarende plt. bet.

bet, no. het æn -dr (D., vestj.) straf-

indsats i kortspil : skryw jæn beta (Silke-

borg), gore en en streg i regningen:

rgsm. 2) bindeo. == især (Fjolde), lo&é^^ Bul Mari! Sgr. II. 58. 306, et ud-

jfr. plt. besonders.

besyv, no. besyw (D.) ; basiw (Andst)

— oprindelig udtr. fra kortspil (? styr-

volt), kun i en tim. : at give sit besyv

med, lade høre fra sig, give sin mening

til kende.

besæt, no. basæt æn (D., Sønderj.)

besætning på en gård af kreaturer, æn
rår b9sæt (D.).

råb, når man sejrer over en anden

(Vest. Lisbjerg) = bet fåle'l! (Agger);

han æ så bet såm æn æhti (Mors),

som æn sit (vestj.); jfr. labet; ordet

stammer fra fr. bete, lat. bestia, se bæst.

betagen, to. bdtæjpn (D.) = rgsm.;

b— å H, owdr H, ve et; en tjeneste var

ikke så næm at få for ham, alle sammen
var de betagne, Kr. IV. 319, o: optagne;

besætning, no. b9sætndri æn -3r20jfr. hentagen.

(D., Malt h., Thy, Sall., Løgst., Framlev);

b9sætnefi æn -ar (Vens.) — kreaturer

med alle redskaber og alt indbo på en

gård; di hår moj gåt b— (Lindkn. s.);

wå krebdsætndii, men : vi hår æ ful bdsæt,

såmange vi kan fodre (Andst h.).

besætte, uo. bdsæt -dr -såt -såt (D.)

skaffe alt, indbo, kreaturer og red-

skaber tilveje i en gård, b— æn gor

mæ ålt.

besøg, no. b^søq æn flt. (D.); itk.

(Vens.) = rgsm.; kom i b— el. te b—

;

„hqj ser te hær, om hon ha løst te å

ji dem e bet9 besøq dehjém" , Grb. 118.42;

jfr. forsamling, gjæst, visit, værsgod; se

baj-, jule-.

besøge, uo. bdsøq -dr -qt -qt (D.)

= rgsm.

besøgelse, no. bdséq^ls et (Ran-

betakke, uo. bHak -H (D.) = rgsm.,

b— sæj; a bHakH ham får H , sagde:

nej tak dertil.

betale, uo. bdtål -tal -tål -tål (D.),

ft. -tal, tf. -tal (vestslesv.) ; tf. bdtal

(Lild s.); bdtål -9r -tål -tål (Støvr.) =
rgsm.; de bdtåhr sæ got (Lild s.); nær
dn bdtal hwa 9n for, kan »n sig sn skid

{fort vestslesv.) nær 9n ggr (vestj. alm.);

30 bdtål æ man får æ dåw^r, æ on^n (vestj.)

forrette sin nødtorft.

betaler, no. bdtåUr æn (D.); æn
guwd, skit b— ,

== rgsm.

betaling, no. betaUii æn (D) =
rgsm.; „dehw bHål^ii sto ham i hcot"

,

Grb. 82. 27.

betel, no. betdl æn -dr (Nordslesv.)

;

betdl æn -dr (D.); bæjtdl æn (Malt) —
huggejærn, men: kolbæjtdl (Andst h.)

ders) = besøg; ',jde traf, de wa A:ow^w 40 koldmejsel ; mnt. betel, beitel.

to fréniø, maj å kun, i besøqdls de stæ"

,

Grb. 30. 31.

besørge, uo. bdsørd -rdt tf. (D.) =
rgsm.

beså, uo. bdsg -r -åj -åj (D.) ==

rgsm., tilså med sæd.

bet, bio. bæt (Sundev., Ang., Fjolde)

høres uafladelig, svarer nærmest til : mere,

mere endnu, mere til, men kan dog

aldrig ombyttes hermed: gisto ha b—
kaf? han komdr it b— ; æst do b—
falk fomojdns ? venter du flere folk endnu ?

hær æ midn kast hunør daler ? — b—

!

mere endnu; stek æ ståti b-— in, læn-

Bethlehem , no. betldhæm (vestj)

;

i skæmtesagnet opfatter Aggerboen det:

,jen ban æ fod i Bette-Narlæm" ; Norre

Lem er et kirkesogn i Salling, Nyrop, V. Sk.

s. 25, jfr. Gr. G. d. M. IL "128: „et bån

er fød så bett lell lont hen" o: så bep

leld lånt hæn, så bitte lille langt borte.

betids, bio. bdtis (Agersk., alm.) =
rgsm.; do ska kom i bdtis (D.) i tide.

betingsel, no. sj. (Ang.) Hag. be-

tingelse.

betragte, uo. bdtraqt -dr -d -d (Vens.)

= rgsm.
;

,jhaj go baq etdr får å b—
hær" , Grb. 146. 25.
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betragtning, no. bHraqtn^^ æn -or

(D.) = rgsm. ; i tim. : tæj i h—

.

betro, uo. hHråw -w<)r -w -w (Andst

h.) = rgsm.; h— jæn néwsd; han æ
moj hHråw; „de é håd9 unc å gåt å wæ
møj h9troivdn", Grb. 239. 192.

betryk, no. hdtrøk æn (D.); huk.

(Vens., alm.) = rgsm. ; a tvår i æn gråw
b— ; å kypr i h— mæ jæn, køre for

ningstid; ,hue f;l han put sæ i rowet
hoh han wol hat lians betænkning i",

Tkjær 2. 8, hvorfor han netop skjulte

sig i rugen, det har han vel tænkt over,

haft grund for.

betænkningstid, no. hdtæykwristij

æn (D.) -= rgsm.; „ol fat så wa de h9-

terikrnristif' , Grb. 111. 81.

betæppe, uo. hdtæp -H (Braderup)
ham, når han er i b— , forlegenhed, for lo gribe på fersk gerning.

en køretur; i h— mæ, får: i forlegen-

hed med, for; i nød å b— da ka et

skrahr ad, kan det bruges; han hår
eypn b— dæn kål (Andst h.); se penge-.

betrykskrædder, no. bdtrøkskræj^r

æn (Andst h.) en dårlig skrædder, som
kun bruges i nød, jfr. bukseskr-, fikkeskr-.

rempesk-.; bæslingsnedker ; klattensmorer,

nellikesmed.

bevare, uo. bewår (D.) == rgsm.,;

guj bdwåras wal får ålt hwa som unt

ær! se op-.

bevendt, to. bavænt (D.) = rgsm.;

de ær et nåwH b— ; de æ søld b— wæ
H; de ær et æn hæjt b— / „sbnt løhi

tøs9r plejr ene å wér swor méij b^wénc^

,

Grb. 52. 194.

bevilling, no. b^mpii (Vens.) =
betræk, no. bdtræk æn (D.); itk. aorgsm.; „préjsti soja, næ Knark Las ku

(Vens.) = rgsm., jfr. overtræk; pude
betussiet, to, bHusi^d (Hmr.) =

betuttet.

betuttet, to. bHupt (D., Andst h.);

bHut^ (Sundev. ; Ang.) — 1) = rgsm.

2) „b— i det" er den håndværker, som
har påtaget sig mere arbejde, end han
til en vis tid kan overkomme. Hag.

betyde, uo. batyj -9r -yj -yj (D.);

bHy -9 -tøi -ty (Søvind s.) = rgsm.

betydelig, to. batyjph (D.) = rgsm.

;

de wå te æn b— gawn få ham.
betydning, no. = rgsm.; „så war

e ene u^n bHyaneri å tref jén, de ku wær
om sé å fletik te jacan" , Grb. 72. 23,

flink til jagten.

betændelse, no. bdtæn^ls æn (Mors)

;

bHæjHs æn (Vens.); bHænsls (D. glds.)

1) forkølelse (Vens.). 2) hovenhed.

brei^ ham bespons bewildii fåre97i" , Grb.

81. 7.

bevis, no. bavis æn -dr (D.) ; b^ivis é -t

flt. -9r (Vens., Heil. h.) = rgsm.

I

bevise, uo. bsvis -vis -ist -ist (D.)

I

= rgsm. ; se over-.

beviselig, to. bio. bavisals (D.) som

j

kan bevises; de vel a skaf b—

.

I

bevæge, uo. baveq tf. -dt (D.) =
30 rgsm.

bevægelse, no. b9veq9ls æn (D.)

— rgsm.

bevære, uo. b9vær sæ (Fjolde) 1)

hjælpe sig, bjærge sig. 2) Mb. befatte

sig med noget (Sønderj.).

beynke, uo. fteø^A; (Fjolde) : b— jæn,

ynke en.

bi, no, hi æn -dr (Brader. ; Sundv.

;

Norup s., Heil. h.) ; hij, hic æn, -pr -cer

betændelse; jfr. bryst-, hjærne-, lunge-. 4o(Vens.); hij æn 6ij (D., Vejr., Thy, Mors,

betændt, to. h9tæn (D., Mds, h,);

b9tæn (Mors); hdtæjc, bdtæ-nc (Vens.) —
1) stærkt forkølet (Vens.). 2) hoven,

betændt (D.). 3) hHen (Søvind s.) op-

tændt af attrå efter, altid i mindre god
betydning: han æ så haten får å kdm i

tjérpst^n. O: blive soldat.

betænke, uo. hatærik -dr -tæM -tænt

(D.) = rgsm.; „a ska betænnk hin, suort

Sams, Saksild, Tiset, Sall., Mds., Agersk.,

Angel); hej æn 6e/(Rgkb., Halling, Rand.,

Tved, Mols, Sall.); hej æn hej (Fjolde);

bæj æn hæj (Hasl. v, Randers; Vejlby v.

Årh.; Rougsø h.) = rgsm., æ hij di

bjær9r (Andst), drawdr, dræjdr (vestj.),

samler ind; så bjærdns som æn bij; æ
hwid hij siværmdr (Brusk h. ; Valsb.), det

sner; „do døj^r ene å warm, næ di hwij

a, mæ et fårloer å et bette kon flæsk", &" ft^/^r ka swarm," Grb. 242. 252.; tbw

Blich. Bindst., forære; hastd hdtænt æ
\

bpr, men: mand bi (Brader.); tæj æ hij

hastd fåtrø't (vesti.); hdtint (Randers). i åp (D., vestj., Thy), ryge dem ud med
betænkning, no. bdtærfkneri æn (\) .) : i svovl; hål hij, betd hij! så æ man, hans

a fæk fjåwtdn das h— g dt o : betænk-
[

bij flétv hæn (Mors), heri er et ordspil
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mellem hold bi, o: stands, og: holdt

bier ! dæn jin æ ældr dæh an som æ hi

ætdr æ blom (Ang.), om folk, som bag-

taler eller forfølger hverandre; han se9r

så hot som åh hi va vækflojdn (Mellem-

slesvig); de bier, der sværmer for St.

Volles dag (29. Juli), dur til at over-

vintres; skal der bier i en ny kube,

skal der først sættes en kat ind i kuben,

(D.); hjæd æn (Thy); hed æii -i>r (Lild

s.) ; hjed ed (Hindst.) ; hæ é (Vens.) ; hed é

(Løgstør); hed -dH (Støvr. h.); „han so

jenterf de a ene ku få hæ åpå^' , Grb.

2. 28, jfr. 94. 97, få bid på, d. e. få rede

på ; „ heddet begyndt å gå hen " , And . Fisk.

;

o : fiskene hørte op at bide på krogen
;

jfr.

bræmse-, næse-, over-. — 11. en mundfuld

af mad, en bid brød: hid æn (D.); hej,

så går der ikke mus i den om vinteren, loftejjæ/^ (Thy, Lild s., Mors): hi ed (BmåsX.):

Kr, VI. 267. 131. 132; vil en sværm bier

flyve bort, skal man „tinke" for dem,

det er; banke heftig på en el. anden

metalgenstand, morter el. kobberkedel,

så flyver de ikke videre, J. K. 179. 10,

jfr. smsts. 9. 11. 12. 13.; samme skik Mel-

lemslesvig; gåde: æ vår te gil, æn lih

sort man o mæ han vil, jo vær æ slåw

frå mæ, jo vær haé vil o mæ ? Fb. Fr. H.

hej at (Røgen s.); hæ e (Vens.); hi æn
(Sams); hej æn (Sall., Havbro s.. Års,

S. Hald; Skanderborg); hed æn (Vrads,

Hvejsel s.) ; her æn (Agersk. (?)) ; et heq^n

hej (Silkeb.), en lækker mundfuld; „hæ
hyr an ej^ , Grb. 248. 385, den ene bid

byder den anden ind; dær æ åhr så

uh æn hed, dæn før jo æ årm te æ mon
(vestj.); „ino hoe a så manne, te hwær-

144.13, en bi (Valsb.) ; se brum-, humle-, 20 ken dæ helle di tow do hoe ska kom
krog-.

bi, bio. vistnok kun sjældent i N.

Jylland og da med hentydning til bi,

bydemåde af at bie; Holdbi er navnet

på en kro; plt. bi, htsk. bei; turde fore-

komme hyppigere i Sønderj.
;

jfr. bi, no.

;

se bilæggerovn, bistilt, bivogn.

bibel, no. hib9l æn (Vens.) ; hihel æn
(Sams); hivdl æn -vldr (D.); hifH æn

te å mangel et bej å ywelawten", Tkjær

IL 80; „fær æ it et bi mæ?" J. M. 48.;

æn hir hrø (Spandet) se III. 3. — IH. det

skarpe, æggen på skærende redskaber:

hjed æn (D.); hed æn (Andst, Jordrup,

Taulov, Hindsted h.^ Løgstør); hæd, hed

(Thy); hé h hest. hæt (Vens.); hej, hed

(vestj.); hej æn (Sall.; Silkeborg); hej et

(Vrads h.) ; her et (Agersk. ; vestslesv.)

;

(Sundv., Angel) = rgsm.; ordspr. : a hårsobe et (Sundev.): — 1) oe hed å æ knyw,
hodd løst i hivdl å hsmb^l, så han æ
maå (Andst h.) se bimpel.

bibelfast, to. hivdlfast (Malt) om
en mand, som er vel hjemme i bibe-

len, el. om hvad der kan bevises af

bibelen.

bibelhistorie, no. hivdlhistård æn
(D., vestj.) en lille lærebog, der inde-

holder den bibelske historie; jfr. grund,

lærebog.

bible, uo. Mb., rinde; han er så

beskjænket, at brændevinet bibler oven

ud af ham (Vens.), jfr. pible.

biblomme, no. Mjhlom æn -9r

(Fjolde) fællesnavn for flere gule blom-

ster af de kurveblomstrede , som bierne

søger, taraxacum o. fl., se troldblommer;

biblomster (Himmerland) J. T. 313.

bibre, uo. Mb. se bævre.

bibrod, no

brod hos bien.

bid, no. I. et bid, f. eks. af en hund;
sædvanlig bruges istedet uo. at bide og
sætningen omskrives derefter : hid æn

æggen; vel æ hed et, så skal æ røk, om
leen: ryggen, kræfterne skal føre den
igennem, når den er sløv; sliv æn knyw
te hed; dær ær eydn hed får dn, slow i

æ hed (Andst), jfr. ru; nok også: et godt el.

mådeligt bid (Slet h.) gode el. slette tænder.

2) lig. om et menneske: han el. hun æ
skrap i æ hed (Agersk.) har en hvas mund,
skarp tunge ; hwas i æ hed (Elbo h.) ; han

io gir å æ hed el. hej (vestj.), giver af

biddet, bruges i dobbelt betydning: 1,

skælder ud af biddet o : munden, 2. bort-

giver noget af biddet o: mildnes efter-

hånden i sin tale. 3) noget at bide i,

græs : dær æ ful hed får æ kypr (Andst),

o: græs i overflod; fo hej (Thy), få halv

mellemmad. 4) noget, der bider, o: lus;

hed æn -dr (Lild s.); a ka et hål mi
how9 fri få hed (vestj.), jfr. Kr.Vl. 270. 161.,

hihrå æn (Sundev.) = so de må i julen kun nævnes ved et kælenavn

som bid, stude. 5) mundstykket, spidsen

af en tobakspibe, é hej (Havbro s.) ; æ her

å æ pif (Spandet), se mundbid, pibe-;

jfr. kverke-; bed.
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bid, nu. Mb. forventning, tillid; med
slid og b— , med arbejde og håb.

bidderost, no. hederwåst æn = flt.

(D.); bepwost æn (vestslesv.) — sur-

mælksost, bruges under lidt forskellige

navne landet over, æ roen (jeg regner)

ham il midr efi æn hepvost (vestslesv.)

;

fig. æn h— (vestslesv.) et surt, gnavent

menneske; jfr. knapost.

biddet, to. hed^ (Viborg?); heddn

(Thy); bera (vestj.) ; he9 (Hvirring s.);

berer (Agersk.) — skarp, om kniv (Rkb.),

hvad der bider på tungen, om ost, dæm
wost di æ ber9 (de gi. D.); a vel gan

hå 9m moj h9r9, om bitterost; bruges

også om kvinder med skarp tunge (Vi-

borg); æn bed9n kål (Thy); de æ så

berdn (Mås.) skarpt, om vejret; jfr. bitter,

bjesk.

bide, uo.

I. bid -d^r bed bet (D., Grindst. s., Andst,

Bj. h.j;

bid -di)r bpd bjæt (Jannerup);

bid -ddr bijpd bit (Lyne s. ; Falsl. v.

Mariager)

;

bid -d9 bed bet (Hads h.);

bid biddr bed bit (Støvr, h.);

bid -d9r bed bit (Nimtofte v. Grenå)

;

bid -d9 bed bet (Saksild);

bed -d9r bed bet (Mammen, Mds. h..

Horn.)

;

bed -d9r bijpd bet (Heil. h.).

II. bej -pr bijdd bet (Lemb s.);

bej -j9r bijpr bet (Vejrum);

bej -J9r ber bet (Bur s.);

bej -j9r bed bet (Skyum, Thy) ; ft. bet

(Agger)

;

bej -9r béd, bjéd bæt, bjæt (Rævs, Thy)

;

bej -9f bed bH (Lild s.);

bej bejpr bipd bjet (Lødderup, Mors);

bei -9r bij9^ be9 bjet (Davbj., Fjends h.)

;

bej -pr bij9r bjet (N. Sall.);

bej -j9r bij9 bet (Havbro, Års h.);

III. bir bir9 ber bet (Vejlby Å.);

bir bir9 bij9 bet (Haderslev);

bir bir9r bijpr bjet (N. Farup);

bir bir9r ber bet (Spandet, Brader.),

nf. bir (Emmerlev, Ballum) ; nf. bir

(Rapsted, Tønder);

bir bir9r biør bet (Eggebæk ved

Flensb.);'

biq -9r be9q bet (Als; vistn. også om
og ved Odder; jfr. d—q);

bit bid9r bi9r bet (Fjolde).

IV. bi bir9r be bet (Ang. ; Sundv.);

bie bir9r be9 bet (Hjoldelund)

;

bi9 bir9 be9 bet- (Åbenrå)

;

bi bij9r be bH, bet (Vens.);

bij bij9 bei bit (Linå v. Silkeborg);

bi bij9 be bet (Tåning, Galten);

bij bij bei bet (Røgen);

bi bip bei bet (Vor h.); tf. bU (Sø-

vind s.);

bi bij9 be bet (Halling);

bij bij9r bej bet (Tved, Mols);

bij -J9r bed bet (Nordby, Sams)

;

bi bip bij9 bet (S. Sams) —
1) bide med tænderne: æ hwh bid9r,

æ fesk bid9r p æ krpq; di bid9r nåk,

istæj få di sku søri (D.) siges spøgende

til en, som klør sig i hovedet; ka do

bid niæ spes o dæn, el. bid dæn krom!
(Malt) o: stikke en hoj trumf i kortspil;

20 to dål9r, æ de nåw9r å stris om, bir

9m dw9r! (Valsb.) i handel o: den ene

skal slå lige så meget af som den anden

lægger til, så de mødes midtvejs. 2)

tygge, a ka et bid æ reti, tygge skorpen;

fig. „de bæ haj no åpå", Grb. 151. 79,

det tyggede han noget på o: overvejede,

tænkte på. 3) skære, trænge ind i, om
økse, le el. andet skærende redskab, an-

{

gribe, om farve, æ knyw bider gåt,

30 æ far9 bid9r et g. 4) bid frå sæj, om sæj,

b— jæn aw, b— jæn ow9r æ huw9 (vestj.),

angribe med hvasse ord; dær ær ei^en

teri, dær bid9r o ham; om en sløv kniv

siges spøgende: æn bid9r ålt hwa æn
sij9r (D.) ; de wel bæj9r bej (Agger) o : der

må skarpere lud til; de bir9r bæj9r i

(vestslesv.) det forslår, batter bedre. 5)

recipr. æ hun kom te bidds9n, a hår bet9st

mæ ham; bids, bet9s, bet9st (Andst h.).

bider, no. bij9r i [-sr] (Vens.) lus,

jfr. æn gråbepr (Horn. h.); var dig for

slikkeren [den sledske], bideren gor dig

intet. Kok ordspr. 75.855. (Als); jfr. bul-,

mule-.

bidering, no. birei^ æn -rhrii (Sø-

vind s.) bruges til at lade horn bide i,

når de skal have tænder.

bidhvas, no. bejhwa's (Rkb.); bid-

j

hwas (Malt) : de ær æn fål9 b—, et mske,

soder bider om sig, arrig.

bidronning , no. bidro^ri æn -9r

(D.) se bikonge.

bidsel, no. bjæs9l æn -9r (D. ; Sams,

Løgst. , Framl. h.); bjæs9l e best. -t
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flt. -sUr (Vens.) — bidsel til hest; se

mar-.

bidsle, uo. hjæsdl -shr (D.); hjhsd

-slår -S9U -sdt (Vens.) — 1) lægge bidsel

på. 2) overf. : magte en, stikke et kort.

3) b— ve, arbejde med udholdenhed;

også alene: han hjæsUr gåt (Lindk.), er

virksom; bj— i dt, slide; se for-.

bidstykke, no. hejstøk æn -dr (Rkb.)

;

hjæstek æn (D.) — pibespids.

bie, uo.

hi -9r hit hit (Rapsted ved Tønder,

Bradr.)

;

hi -9 hid hi^ (Sundeved);

hi -3 hij hij (Vor h.. Søvind s.);

hi hi9 bid hid (Hads h.);

hi -dr hij hij, bip; hic (Vens.), byde-

måde: bie æn smol!

hi bijdr bij9 hip (S. Sams); måske tf.

bip (N. Sams);

hi -9r hæj -9n (N. Farup, D., vestj.;

Rævs, Hundborg, Thy), ft. hiet

(Spandet); hist (Hvejsel); \i. hæpn
(Mors, Løgst., Sall., Heil. h., Års h.,

Støvr. h., Horn., Bj. h.);

hi -9 bei hépn (Tåning);

bi -dr hipd bæjdn (Skyum, Thy);

hi -dr bei héjm el. bid (S. Hald);

H -dr he bedn (Emmerlev v. Tønder)

I
bien, no. og smstn. se ben.

bifugl, no. bifdwl æi.i -wl (Mors;

Malt) en fugl, den rødstrubede dige-

smutte, motacilla rubecula; når b—
kommer og flyver mod vinduerne, bliver

det snevejr (Silkeb.); se Sgr. III. 69. 211.

bifuld, to. blful (Rgkb. klit) fuld til

I randen af vand, æ bod æh— ; jfr. basfuld.

I

bigab, no. higaf dt -af (Sundev.)

10 flyvehullet på kuben.

i

bigt, no. hikt (Ang., Valsb.) alm.

i Mellemslesvig om skriftemålet i kirken;

sæj æn h— op (Vlb.) fremsige en skrifle-

bon; plt. bigt, htsk. beichte.

bigård, no. higgr æn (MaH, Øst.

Horns h.; vestslesv.) en indhegning til

bistader udenfor vinduerne.

bihat, no. bihat i -hat (Vens.) =
bihætte.

bihonning, no. bihond de (Sundv.)

= honning.

bihus, no. hihus æn -us (Andst)

et lille hus til bier.

bihyve, no. bihyw æn -dr (Bylde-

rup, alm. Sønderj.) bikube; de æ gråw,

va æ hus fåmå'r, sol hun æ kun, da

fløt hun mæ hin sqqdr i æn bihyw.

bihætte, no. hihet æn -dr (D.)

hætte til at tage over hovedet for at

= rgsm. ; hi få sih el. få læti (Søvind ao værge sig mod bier

s.) komme for silde; han hidr læri; do

hår wal lær o bi; ve do et hi, så tæjdr

do wal et æ væj mæ dæ! (vestj.); væn
dn kan hi, kan dn få værddn te æj el.

væn dn kafi bi te dæn sist æ dø, kan
dn ard held værddn (vestslesv.); ka do

hij, så ka do blyw ko^ i Nård el. i

Sweriq (vestj.); bi æ tij aw, hi jæn aw,

vente så længe til en kommer =^hio jæn,

bi apr jæn (D.), også: hi jæn, vente 40

en; „hijc mé! rbbdr haj te dem", Grb.

168. 13.; hij æn grå'h, dær ka kom
ålhån i snak, de ka vær, do ka blyw

hær (vestj.) Sgr. III. 169. 922.; dær ær
et låri hijen (D.) ikke lang tid at bie;

bie efter præsten og få degnen (Vens.)

ordspr, ; do ka tråw, a ska lær dæj o

bi! (D) magte dig; jfr. tøve.

bied, no., uo. se bede.

bieløs, to. biløs (D., Rgkb.); hildjs&oæn kov, sætte spiUr, tværpinde ind i

(Agersk.) — som ikke kan oppebie tiden, den; spøgende: hyw å rank som æn
utålmodig, se gjærløs; h— apr; do æ hikuv, tyk å fijdd som æn ilklæm (Andst).

wal et foj biløs, do hå wal lær å bi I bikurv, no. hikård æn -rd (Brade-

(Lindk. s.).
|
rup; Angel; Sundev.) bikube.

bikage, no. bikak æn -kdkd (Sundv.)

;

hijkgq æn [-dr"] (Sams) — vokskage i

bikuben; derom gåden: hwa æ de, dær
æ uh o læt, tyn o tæt, hivol ve hwol,

mæn dær ka et go æn mus igæmdl; el.

let o læt, tyn o tæt, mand hwoUr, slæt

e^dn igæmdl? (vestj.).

bikasse, no. bikas æn -dr (Vens.)

= biskarre.

bikke, no. hikd, bikd! (Bj. h.) navnet,

hvormed man kalder ænder, se brikke.

-bikke, no. se mølle.

bikonge, no. hiko^ hak. hest. -^en

(Vens.; Mors) bidronning, se viser.

bikube, no. bikub æn -bdr (Vens.)

;

bijkuv æn \_-dr'] (Sams); bikob æ.n -dr

(Thy; Mors); hikov æn -vdr (Vejr.), flt.

-vdr (D.); bikuf æn -fd (Sundev.) —
kube, flettet af strå og vidier til bier; spil
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bikåbe, no. blkov æn (Skast, Søn-

derjyll.) en halmkåbe, der sættes om
bistadet om vinteren for varmens skyld.

bil, no. hil æn (Tønderegn); hijl

een -i>r (Agger); bil æn hil (Lild s..

Mors) — 1) økse; ethvert skærende red-

skab, der udmærker sig ved skarphed.

2) en ihærdig og dygtig arbejder, de ær
æn cfhra hil, dær bhr kan fo nåk h^stelt

(Lild s.); også to. = duelig, stræbsom

(Ginding li.), jfr. htsk. beil.

bil, no. Mb. den tid el. tilstand, da

der billes for æggene ; også fig. : det er

i bil, om hvad der er indledet, f. eks.

ægteskab; se 3 bille.

bil, no. Uq i de hel (Låsby s.) på
det tidspunkt, i det ojeblik

;
jfr. nrsk. bil.

Asen.

bilbal, no. udtrykket bruges f. eks.

om småborn, der lærer at stave og

som ikke kan komme ud af det: djær

stawdn hlytv^r nåk te hilhal o wårmstålpn

tysk (vestj.), når stavning el. læsning

uforståelig løber ud i et.

bilde ind, uo. hil in -hr -It -It

(D); het en -hr -le -le (Vens.; Løgst.)

= rgsm. ; æn ka hil ham in, te æ row
gor eJc å rukd oifsr tør i stowlskawt el.

gor ek i flæsk d hrojt^ dæm u9r i stowl-

skawt (Sundev.); hil jæn in, te æ mon
æ gor å æn sur wåst (vestj.); a hihr

mæ in, te . . . (Malt) jeg forestiller mig,

at . . .

bHdet, to. heUt, bildt (S. Hald)

skaldet; måske også om kreaturer: mager;

jfr. gid. hældet.

bile, uo. i udtr. han hiUr we (Mors)

arbejder udholdende.

1. bille, no. vugge
; „ no lægger a mæ

i mi søde bill; Gu læ mæ alder te

jowren trill!" Kr. IV. 345. 444.

2. bille, uo. bil -dr -H -H (Jællinge)

;

bil (Mors); hel -9r bele hele (Vens.) —
skærpe en møllesten med økse; beslægtet

med tysk beil, se bil; mht. billen hugge

med økse.

3. bille, uo. hil -9r -H -H (Andst;

Låsby, N. Sams) — 1) dær æ biht få
træj ek, kyllingerne har hugget hul på
skallen og er ved at bryde frem. 2)

overført, om hvad der er begyndt på,

hvad der ses tegn til, varsel om gifter-

mål f. eks.; no biUr H nåk får dn dø

gæ^shri (Tåning) om noget, der mis-

lykkes, bliver til intet; se sprække;

ordet hører vistnok til den foregående

stamme.

-bille, se næbbre-i-.

billedbog, no. behhpq æn -bøq^r

(Vens.); hehtboq æn (D., vestj.); beUtboq

æn (Søvind s.) = rgsm.

j

billede, uo. heli, bøU å hest. bølis

I

flt. -9r (S. Sams); beUt et -Udsr (Brade-

10 rup) ; æn (D.) ; bUdt el. hm et flt. -<> (Sø-

vind s.); heU é -d^r (Løgst.); hibd et -dr

(Hell.h.); &t7 e< -3r (Fjolde) — 1) = rgsm.

2) skældsord: e gåt hep (Vens.) et grimt

dyr, også om msker både egentlig og

overført; æn grem beUd (Andst), både

om karl og kvinde og dyr; han æ da
dn usel beUd (Rkb.) ser dårlig ud. 3)

„Elleve billeder", et kortspil. — jfr.

skilderi, voks-.

billedkårt, no. belHkårt æn (D.,

vestj.) —
• malt kort (s. d.), som rgsm.

billehamraer , no. bel-, bithamdr

æn (vestj.) hammer til at skærpe mølle-

sten med, jfr. 2. bille.

billig, to. hiliq (Løgst.) ; bih (Ager-

skov, Sundev., Ang., Fjolde) — 1) om
hvad der kan fås for godt køb (N. Jyll.).

2) rimelig, tålelig, som bio. temmelig,

ganske ; en billig pris (Angel) = rimelig

;

30 han er igjen billig = tålelig rask; b—
god havre = ganske god (Angel); ^de

æ bih svodrt å gi hæm va jæn il hær å

mest^ , J. M. 47, det er temmelig vanske-

ligt at give bort, hvad man ej har at

undvære; for billig, om køb, bruges i

Mell. Slesv. det tyske wohlfeil (Lyngby,

Sj. Sprgl. s. 89).

billing, no. hihri æn -9r (Andst,

Vejle; Rand., Hors., Arh.); behri i -dr

40 (Vens., Elbo h.) — 1) småstumper af

torv, torvebrokker: i behii tora (Vens.);

ej om mursten, men : æn hehri hrø (Elbo)

et lille stykke; kaster en karl noget til en

pige, og hun ikke vil have noget med
ham at gore, smider hun det tilbage til

ham og siger: kyl di billinger, som do

hår di killinger, så kommer di ett te

mæ, Kr. IV. 376. 325. 2) i bef^ weqti

hehfi (Vens.) om et lille barn; småborn

60 i en familie. — jfr. indbildning; klyne-,

lys-, torve-.

bilre, uo. [behr'] -or (Gjern h.;

vestj.): å behr ve, hænge i med strængt

arbejde; jfr. bil, bile.



74 bilægger— binde

bilægger, no. hilækif æn -rå (Sun-

deved) bilægger-kakkelovn.

bilæggerovn, no. hijlæqdråwni^xci):?)

= rgsm. : æn kakahn æn ska sæt i fram
(D.).

bimp, no. hemp i (Sams) se bælte.

bimpe, uo. hemp -dr -dt el. bemjjH

-pl9r -pd (D., glds.) gynge, om en båd,

æ bod hemp3r, h— mæ æn bod. — jfr.

svinge, hvinkle.

bimpel, no. bempel æn -dr (Andst),

hak. (Vens.) ; hænipål æn -dr (Ribe, Malt,

N. Slesv.) — 1) en lille øltønde el. dunk
til drikkevarer, som tages med i marken.

2) et skældsord, han ær æn Uj9 h—
(vestj.); et hæmbdl (Lisbj. Terp) en stor

svær kvinde. — jfr. bibel ; lejle, skjægge-

mand.
bimpelfuld, to. bempdlful (Agger)

beruset i hoj grad..

bimple, uo. se bimpe.

^ 1. bimre, uo. bemør (Agersk.) bevæge
sagte, han bemrdt mæ æ- mon, jfr. mimre.

2. bimre (Vens.) Mb. så fuldt at det

bimrer, bimmerfuldt, fuldt lige til randen.

bims, to. Mb. knibsk, om kvinder,

Outzen; vistn. = bimsk.

bimse, uo. Mb. vise sig knibsk (Mel-

lemslesvig) efter Outzen.

bimsk, to. bemsk (Rkb.) bidsk, sur-

mulen, om kvinder; knibsk. Mb. (Sønderj.),

jfr. binsk.

bind, no. bej e best. henc (Vens.);

ben æn (Mors o. fl. st.); bin æn (D.) —
1) det, som er bundet el. strikket; stuw9

b— , smg b— , neg, stort el. småt bundne;

fast b— , løs, htvåt b— om strikket ar-

bejde. 2) et stykke toj til at binde om
noget, et bind. 3) et bind om en bog,

jfr. bredder, perken; jfr. hose-, lykke-.

binde , uo. ; det kan tit være van-

skehgt sikkert at skelne, om selvlyden

i nf. er e el. i, især når n følger:

at mærke er de to formrækker i ft.,

en med selvlydene do u, en anden

med selvlyden a: bån (Davbjærg, Mols,

Grenå samt en del af Mellem- og Vest-

Slesvig, Østerlinnet, Agersk.,' Skrystrup,

— Hvidding, Forballum, Øst. Lygum,
Bedsted, Emmerlev) ; bon (Darum, Varde, '•

Rkb., Holstebro); hun (Modeiby, Hjolde-

lund, Braderup); ban, ban, baj (Vens.,

Hanh., Løgst., Thy, Mors, Sall., Vejr.,

Horn., Heil., Medelsom h., Rand., Mari-

ager, Horsens, Bj. h.. Vejle, Haderslev);

hånt (Gimming v. Randers); bant (Als,

Sundeved, Angel, Eggebæk, Fjolde; jfr.

Lyngby Sj. Sprl. s. 36) ; — som bojnings-

mønstre kan anføres:

hin -dr bon bonøn (D., N.Farup); vest-

slesv. ; nt. ben (Lyne s.);

hen -dr han hondn (Vejr., N. Salling,

Viborg) ; tf. bojdn (Lødderup, Mors,

Lild s.; Rårup, Bj. h.); tf. bojdn

el. bendd (Skyum, Hundb., Thy);

b^j el. hej -jdr haj bojdn el. hdjdn (Åby,

Vens.)

;

hen ? ban bundn (Heil. h.. Horn.);

ben hend han hondn (Havbro, Års);

ben -nø ban hondn (Hjelmsl. h., S. Hald)

;

ben -dr bant bondn (Gimming v. Rand.)

;

hen -dr hådn hunød (Tved på Mols);

ben -nør båønt bunøn (Ålsø v. Grenå)

;

ben henør båøh hond (N. Sams), tf. hunø

(S. Sams);

ben -åå han hondn (Tåning; Vor, Hads
h., Søvind), nt. hen (Røgen);

hin -dr bån ho'fiøn (Brandrup), jfr.

Lyngb. Sj. Spri. s. 12. 21;

hen -dr hån bundn (Ballum), tf. bunøn

(Emmelev)

;

ben -dr hun hiinøn (Hjoldelund) , ft.

hun (Ladelund);

hin -dr hun bundn (Braderup);

hen -d hån hondn (Åbenrå);

hen -d bant hondn (Sundeved), tf. bunøn

(Eggebæk, Angel); ft. han (Aller

ved Hadersl.); (Fjolde): nt. ent.

æ, do, han hindr el. henør; flt.

hin; 2 pers. ent. fortid: bantst;

(Eggebæk): hanst, se Lyngby,

Uo. 104. 106. 112; (Braderup):

do hindr, do hun; sporgende:

binøsto, hunsto, se smst. s. 108 —
1) = rgsm.; b-— æn knud, men: knøt æn
dosk, knytte en sltijfe (D.); b— æ hun;

æ hun, æ ku æ hondn (D.); fig. om ægte-

skab, „di tvår ene sé å tvær i huws mé,

så ene månø tu hej sé we dem" , Grb.

116. 3; de blev snart efter bundne sam-

men, Kr. IV. 316 O: ægteviede. 2) om
korn, binde i kærve, hver kærv bestående

af 3 neg, el. 2, med lialmbånd, umiddel-

bart for det køres ind ; stuwdr, smg bonøn,

om negene, bundne store el. små ved

optagningen; ligeså: hin æn krans, æn
kård (D.); hin! tækkemandens råb til

den, som sidder indenfor. 3) binde =
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strikke, alm. i N. Jyll.; min bedstefader

og Maren Brigsted fik ikke deres ret

bunden, Kr. VI. 132. 191., o: såmeget

strikket som der var sat dem for; i den

søndre og vestre del af N. Jyll. samt i

S. Jyll. derimod „pregle"; b— æn huw^s;

æn gån, et fiskernæt; der var ingen

anden udvej, end at de for en stor del

måtte binde deres udgifter ind, J. Saml.

IV. 18, o: ved strikning skaffe tilveje.

4) fange med ord, stoppe munden på en,

de, ka nåk vær, han bon ham; binde en

med bindebrev; binde med trolddom:

bin æn howwårm (Andst); „bunden"

(Hors.) uskikket på grund af trolddom til

samleje, om manden
;
^Abraham tva kdl

får å bej hans bøs, så han slo klek^

,

Grb. 221. 13, d. e. ved trolddomskunster

hindre den i at gå af; jfr. J. Saml. IV.

117. 18.19,20. 122. 31.32.33. 137.62.

155. 114. 5) forpligte sig til, a vel et

ben mæ te H; lær a mæ bin, skal æ
ås3 læ mæ før (Mors); ja ves æ han
boni)n, mæn som æ hun te æ pøls (D.)

o: til hvad han helst vil. 6) være bonsn

i maven (Søvind s.): have forstoppelse;

ligeså de ben^r i lywH (S. Hald); jfr.

bindelse. 7) da bon H, de bon årddntliq

(Andst), det slog hovedet på sommet,

afgjorde sagen; de binør et, nær han
tæsk9r (D.) det fremmer el. forslår ikke

noget; dær vær myd soi, de bin^r int ålt

(Vlb.) folk siger meget, men det stem-

mer ikke altsammen med sandheden;

æ låwt bin^r et (D.) slutter ikke, er

ikke tæt; beJ i umtvm (Vens.), beslå

med jærn; dæn sist kære binør æ las,

ordspr. (vestj.); — b— af: bin gån
aw , binde hårdt på forskellige steder

om garn , inden det farves , for at

frembringe et stribet mønster: awbonøn
gån (D.); en måde at gilde handyr på
ved at binde pungen af. — b— an:
b'm an mæ jæn (D.) = rgsm. — b—
fast: = rgsm. — b— i: bin æn refi i

(D.) — b— ind: bin kuw^n in, køre

korn ind; bin æ kypr in (D., Mors)

tage køerne på stalden om efteråret; —
b— om: = rgsm. — b— op: bin æ
kål åp o æ ku (D.) ; beJ åp (Vens.) sætte

selskafterne i forbindelse med fodtræerne

på væverstolen; binde korn op (D.) —
b— på: bin g (D.) om den fødende

ko, trænge på med fødselen, jfr, hænde;

' også fig. : han bon gråw g, trængte stærkt

ind på; bin jæn tiåwH o æ ænn =
rgsm. — b— sammen: bin samøl (D.)

~ rgsm. — jfr. kast-.

bindearbejde, no. i ordspr. de bin-

arbad æ stræ^! så Hwebjæra kapalå'n,

han skut bær tweUridr in (vestj,); her er

et ordspil mellem tvillinger, d, e, tvilling-

horn, og en kærv med to neg sammen-
10 bundne, der også kaldes en tvilling,

bindebrev, no. binbrow æn -w (D.)

;

binbro æn -o (Fanø)-; birølsbrotv æn -w
(Sem) — et brev, som unge folk skriver

til hverandre, for det meste kunstig ud-

skåret og malet, og som indeholder nogle

gåder el. en tråd med mangfoldige kun-

stige knuder på ; kan den, som får brevet,

ikke løse gåder og knuder, er han for-

pligtet til at gore et gilde, som kaldes

20 bingit; binbojl (Rkb.) ; binalshøp (Skjær-

bæk); somme steder gives en storre gave

(et chatol f. eks.) til vederlag (Rgk.) ; man
kunde kun binde på tamperdage eller

fødselsdage, jfr. J. K. s. 289. VI. og Sgr.

IV. 209., O. Nielsen, Kbhvn. på Holbergs

Tid s. 191.; som prøve kan anføres:

En morgen tidlig jeg gik ud, da randt

det mig i sinde,

at tamperdag nu for mig stod, og jeg

30 dig vilde binde.

Jeg binder dig hverken med bånd eller

bast,

det alt for grovt mon være; — men
med et sporsmål fuldt og fast,

kan du rnig det besvare, kan du mig

det udtyde ret:

hvad hendes navn skal være, som du

nu have skal til brud

og leve med i ære? Kan du mig det

udtyde ret,

da vil jeg fri dig give; men kan du

ikke gore det,

så skal du bunden blive. Bunden er

du, og bunden skal du være,

indtil du løser dig med ære! Så ville

vi have os en kop kaffe eller to,

og det ville vi sidde og drikke i ro;

vi ville dig ikke foreskrive,

hvad du os i dette lag ville give!

50 Til slutning ønsker vi dig karsk og sund,

indtil haren griber en hund og to

rosiner vejer et pund,

og til en okse kan tale og en gedebuk

kan gale (Nordslesv.).
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bindeegn, no. benæjn æn (Hmr.)

den egn, hvor strikningen bliver brugt

som indtægtskilde og industri, fornemme-
lig Hammerum herred samt vestl. del af

Lysgård og Medelsom herreder.

bindefrost, no. benfrost æn (vestj.)

stræng frost.

bindegal, to. hingal (D.); hin9gal

(Andst) — overmåde vred.

bindegilde, no. bingil æn (D., alm.)

gildet, hvorved den bundne løser sig, se

bindebrev, kaldes også bindelsebqj tid (s. d.).

bindegrød, no. bengrør (Holmsl.)

en ret grød, når den sidste kjærv er

bunden.

bindehose, no. benhoms æn (Hmr.)

;

bejhwos i best. -hwbsi flt. huw9s hest.

hwosdn (Vens.) — strikkestrompe ; æ binhos

æ næst ve æ bæjmans pos (Vlb.) d. e.

fortjenesten ved strikning er så lille.

bindehund, no. binhun æn -n (D.,

Sall.) ; hejhuj i best. -huj flt. -huj best.

-^n — 1) ^= rgsm.; hun æ som nåuo
binhun (D.) arrig, bider ad alle; han
glow9r som ndw9 binhun (Randers) om
den, som stirrer stift på noget. 2) en

lort, alm.

bindeklæg, no. binkleq (D.) rigtig

sejgt og stift klæg.

bindekrog, no.: i besøg el., hvad

der var almindeligere, til „bindestue",

så var de „fem pinde" i en uafladelig

feberagtig bevægelse; det eneste ophold,

der skete, var for at flytte noglet på
„ bindkrogen ", J. Saml. IV. 18. (Faldborg

s.); den dobbelte krog, hvormed garn-

nøglet fæstedes til strikkerens klæder.

bindekræmmer , no. benkræmør

æn -<)r (Hmr.) bissekræmmer, der går

med uldtoj, strikkede varer.

bindekulde, no. benkul æn (Rgk.)

= bindefrost.

bindel, no. se bændel.

bindelag, no. binlaw æn (D.) —
1) det øverste lag korn på læsset, hvorpå

læssetræet ligger; vi hår træf lawfåru'ddn
æ b— (D.). 2) når man murer, lægger

torv i stak eller hø på vogn, lægges

bindelag tværs over det, som for er

lagt, for at binde det, jfr. binder 2.

bindelse , no. benøls (Vor h. ; S.

Hald); binøls (Elbo) — hårdt liv, for-

stoppelse.

bindelsehojtid , no. binølhøp æn

(Sem V. Ribe, vestslesv.) — bindegilde,

se bindebrev.

bindenogle^ no. bennåqdl æn -qbr

(Hmr.) strikkenogle.

bindepind, no. benpen æn -n (Hmr.);

binpin æn -n (Søvind s.) — strikkepind.

bindepæl, no. „så hugger han pen-

gene ind i hans b— , der stod midt i

gården", Kr. V. 351; en pæl til at binde

fremmedes heste ved.

binder, no. berpr æn -3 (Hmr. h.)

— 1) en person, som strikker; æn gows

berpr, en som strikker godt; / hår nak
ben3rd iawt^n, se bindestue; „binderne"

lærtes op fra små, både drenge og piger;

om sommeren blev der bundet, når lej-

lighed gaves, karlen kunde gå strikkende

ved møgvognen; hornene, når de Iseste

lektier; om vinteren strikkedes der daglig,

hver aften var der bindestue (s. d.), så

hist så her, og derved sparedes lys og

varme for de enkelte. Markarbejdet for-

somtes, ingen vilde gore strengt arbejde,

man kunde se voksne karle i arbejds-

tiden stå ved husenden og binde; der

nævnes, at en mand for 50 år siden bød

8 skilling i dagion, kosten og skråtobak

for at lukke et dige, uden at han fik

arbejdere. 2) binør æn (Hmr.) spids

sten ved brobygning, de forbindes ved

„ strækkere " (s. d.) ; — jfr. bindelag, af-,

børsten-, lime-, løb-, op-.

bindesten, no. bcnstepn æn (Ulvb. h.)

en sten udenfor doren med ring i til at

binde en hest ved.

bindestue, no. benståw æn (Hmr.

h.) strikkestue, hvor strikkerne samledes

til fælles arbejde og underholdning, så

hist og så her på forskellige gårde i

bindeegnen; et vist antal favne garn

måltes af under et af alle noglerne, det

lagdes i en „reykn^if på bordet, alle

enderne førtes over en krog i loftet

[gillikrog?], og strikningen begyndte under

samtale, sang, fortælling; deres garn,

som ej fulgte trop med bindingen, kom
i filte, så det gjaldt at skynde sig; jfr.

binder, se Kr. I. fortalen.

bindesål, no. binsol æn (D.) og

læderet dertil: binsollæpr de (D); sålen,

som lægges umiddelbart på skomagerens

læst, og hvorover overlæderet strammes

ved bånd; læderet dertil er for det meste

kohuder, af „hjemmeslagtede" hoveder.
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bindetroje, no. bejtroj æn -sr (Yens.)

en uldtroje, man strikker på; den fær-

dige hedder : æn bojon troj; han kled

hinni op i silki å damask, — de wa no
ånt end en røe binntrjøww å et par

stunthueser, BHch. Bindsl.

bindetoj, no. hentéw (Hmr.) bundne
uldvarer; der blev bundet 12, 10, 8

skillings hoser, de sidste bornestromper

;

stromperne var kålhow9s9r og kwlnhowo-

sdr; dernæst: ivant^r, un')rbdws9r^ tråpr,

alt af ufarvet uld til salg
;

jfr. hosekræmmer.
bindevejr, no. binvæjr (D.) vejr

til at køre korn ind i.

bindevogn, no. binun (D.) vognen
læsset med korn (jfr. binde ind, binde-

vejr); spøgende siges: æ binun æ da et

får æ dar (D.) o: det haster da vel

ikke; såsnart b—en kommer, skal alle

rask ud at læsse af.

bindeværk, no. benwærk de (Lild

s.); bejwærk e (Vens.) — strikketoj; hun
havde b— med sig, Kr. VI. 99.

bindeærmer, no. flt. (Vens.) løse,

hvide lærredsærmer, fra håndled. til albuer,

som kvinder trække på til høst; jfr,

mammelukker.
bindeøl, no. benøl een (Thy; Mors);

beng'øl (Vejr. s.) o: binde-på-øl — rem
på plejlen, der forbinder „ håndvollen "

:

med , kappen", jfr. springhilde.

binding, no. bind'ri æn -d (Søvind

s.); befpvi æn -dr (Vejr., Thy, Mors,

Hindst h. ; vestj.) ; be^jfiri i -dr (Vens.) —
1) et fag hus (Søvind s.); to stolper,

sammenfæstede med to el. fire bånd
(Thy) ; så manø bendi^ hus (S. Hald h.)

;
jfr.

ben, fag. 2) om strikket el. flettet ar-

bejde : det går op i bindingen, o : striknin-

gen el. sammenfojningen ; arbejdet at

strikke: bindingen smider ikke meget af

sig; jfr. bag-.

bindingsbånd, no. bejdrisbåj é

[hest. -bånc] — flt. (Vens.) tværstykke

fra midten af stolpen, benet, til bjæl-

kerne, i udhuse.

bindingshus, no. berprihus flt. (glds.

vestj.) bindingsværkshuse, forsk, fra „sule-

huse" (s. d.).

bindingsrem, no. bej^i^srem I -m^r-

(Vens.) remmen, hvorpå bjælkerne ligger

i bindingsværkshuse.

bindingsværk, no. binarisværk (D.)

= rgsm.

bindsel, no. hlm-d et -9r (Agersk.

;

Sundv.); bensd æn -sldr (Thy, Mors;
vestj.. Heil. h.); bejs^l k best. -t flt. -9r

(Vens.) — snor til at binde med (Agersk.)

;

båndet, hvormed koen bindes i båsen
(Vens.), består af knæbbing, fæstebånd,

lægn, krampe; betyder også båndet, hvor-

med kornet bindes (Vens.); jfr. klove,

steg; se klov-, præste-.

I bindstykketræ, J. T. 295., et træ,

hesselen, corylus avellana L. (Thy).

bindøkse, no. Innojs æn (Agersk.);

binows æn (Braderup) — en art stor

tommermandsøkse.
bing, no. beri i -^ (Vens., D., Vejr.,

Mors, Thy, S.Hald); Uri æn -ig (Brader.,

Ang.); beri æn -y (Sundev.) — et rum
til at gæmme gryn, malt, sand osv. i;

enten en firkantet stor udskåren egekiste

på loftet eller anden kasse (Sønderj.),

eller et lifle 3- el. 4-kantet aflukke ved

loen, i stalden el. andensteds; nævnes
hos Mb. også bingel (Varde); jfr. avne-,

gryn-, hakkelse-, havre-, kalve-, korn-,

malt-, sand-, tørve-,

bingel, no. se bing.

binsk, to. bensk (Lisbj., Terp) bidsk,

arrig; om msker og dyr; se bimsk.

birk, no. berk æn -rk (vestj.), huk.

(Vens., Heil. h.) et træ, betula; „bjørk",

J. T. 35 (Thy).

Birsted, no. bijste (Vens.) en landsby

i Vens.; i bjes9ii er en mand derfra.

Birthe, no. berH (vestj.) alm. kvinde-

navn
;
„wo de få de røj hyu^l å få Bero

me lenhati" , Grrb. 170. 8., var dig for

det røde hjul og Birthe med linhatten:

Bersd; hun sad i æn lipt å perod, te beqo

hin^r ywn di sterdd (Mors), el. BerH^

hun sod o æ jor o perH, så kåm dær
æn hun o snerH o så ræn Berst (D.),

navnerim.

bis, se bysse.

bise, Mb. se bysse.

biskammel, no. biskam^l æn -mUr
(Andst) skammel, hvorpå bikuben står,

biskarv, no. biskars æn (Andst)

sættes under kuben for at forstorre den
= bikasse.

biskop, no. bejskop æn -er (Agger)

= rgsm., jfr. bisp.

bislag, no. bislaw et -^r (Agersk.,

Mell. Slesv.) skodde for vinduerne.

bisluger, no. : flyver bislugeren mod
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vinduet, betyder det lig i huset, Sgr. 111.

126.608. (Samsø); formodentlig = bifugl.

bismer, no. besmdr æn -9 (D., Thy,

Sall., Mds. h.); bæsdm æn -dr (Fjolde);

besma æn -rd (Sundv.); besmd æn -rs

(Søvind s.); bæjsmar æn = flt. (Vens.,

Løgst.) — en stangvægt til at veje på,

jfr. bladvægt, vinser, vægt; gåde: hwa
æ de, dæ lævdr om i ah Ian o sæj^r æ
san? (Ribe); el. får som æn preql, ywn
ud te æ sij9r? (o: stifterne, der er ind-

slået som vægtmærker), smsts.; el. hvad
er det, som har ojne i stjærnen (panden)

og forstand i enden? (Vens.).

bismerkrog, no. besm^rkrgq (D.)

krogen på enden af bismervægten.

bisp, no. besp i [-ar] (Vens., alm.);

beesp -9r (Fanø); bejsp æn -dr (Agger)

= biskop; han sed'^r som æn b— i æn
swånre (Andst), udtryk for stort velbefin-

dende, også: som æn b— o æn honsrån

el. i æn skidhus (vestj.) eller blot: sej

såm æn bejsp (Agger) ; æn ka lær bespons

hun el. dræi^ å spis bon (vestslesv.) at

spise bonner, siges til kræsne; „mé ka
let ta fæjl, sd bespdn, hqj cøst piq^n få
frow^n'' , Grb. 246. 353. ; æ vin æ nijssvis

nåk te o bles æ besp hans hat aw\
æ besp hå nåk kor hær fåbi' (vestj.) siges,

når kokkepigen har svedet grøden.

bispemøde, no. bespmød æn (Vi-

borg): når biskoppen visiterer, skal hor-

nene til b— i kirken, kaldes andre steder

bespeksqm'dn (Andst).

bisperede, no. se provst.

bisse, uo. se bese.

bisser, no. bis æn -dr (Vens.) ; bisdr

æn -dr (Malt, Andst, Agger) ; bisdn æn -dr

(Agersk.); bisd æn (Sundev.) — 1) en

dårlig person, der spiller og drikker sine

penge op; han ggr å blywdr te æn bisdr

(Lindk. s.); æn sold b— , han ser bisdr-

worn ud, sludsket i klæder. 2) bisdn,

og flt. bisdrdr pænt navn for lus (Sundv.

o. fl. st.), jfr. basse, bider. 3) bisdrd

(alm. vestj.), om små horns tænder.

bissi, no. bisi æn -dr (Agger) lus,

jfr. basse.

bistade, no. bistad æn l-addr] (Andst);

bistå é [-dr] (Vens.) kube med bier i.

bistage, no. biståq æn -staqdr (Hvej-

sel); itk. (Røgen) = bistade.

bistand, no. bistån æn \_-ån\ (Andst)

== bistade.

bister, no. bistdr (Vens.) vred;

„haj war e tåld å frædh m^sk, men fkk

di ham låne om léii bistdr, så skul di

wb dém" , Grb. 17. U; hujdn i gordn wa
så møj bistar we ham" , 225. 41.

bistik, no. bistek æn = flt. (D.;

Sundv.) == rgsm.

bistillet, to. bistil (Vejle) en b—
vogn, en vogn, som ikke er forsynet

10 med kasse el. fjæl, til at køre langt

tømmer på.

bistimmel, no. bistemdl æn (Vejle);

= biskarv.

bistok, no. biståk æn -k (Vejr.) =
bistade.

bisværm, no. bisværm æn -rm

(Sundev.); biswarm æw -rm (D. ; Agersk.,

Bradr.) = rgsm.

bitræ, no. bitræ et -ædr (Brader.

;

20 Agersk.) bikube med bier; gåde: hot

hiøs honsløs
,

gambit falk tænløs? Fb.

Fr. H. 144. 18.

bitte, no. bet æn -dr (D., alm.);

bit æn (Vens., Hindst h.); bet æn (Fjolde)

— en smule; de lo i bepr o bråkdr, i

stumper og stykker; æn bet ref, men:
æn Uld bet, æn bet brø, æn bet o spis;

åldr æn bet, ikke en smule; jfr. vitte,

Aasen: vett.

bitte, to. bep (vestj., Mds. h., Thy,

Mors); betd (Vens., Hindst, Støvr., S.

Hald, Hefl. h.) — lille; ordet hører den

nordlige og østlige del af N. Jylland til,

undtagen i den ene forbindelse „lille

bitte", der findes også i Nordslesvig;

ellers er „lille" (s. d.) det alm. ord,

der i alle forhold bruges for bitte i den

sydlige og vestlige del af halvøen; æn
betd, bets piq (Vens.) en lille bitte pige ; æn

10 bep (Løgst.) et barn; „hon swøbt kleet om
den bitteres fæjje", Jyd. I. 49; „sin war
hon. uw å krat de betd åp å såjgrawen"

,

Grb. 2. 13; „di wa bdko^ndn dem e betd

Je^^'^ 193. 38, et barn; „di tow cerkdr leqd

så tU tdhob i så betd to byjdr" , 17(5. 13,

i to så små byer; mi bep dræti (Thy);

å, bep kon får, a hår et skekdr mæ
andrlun en a kun kom dær djæn! sagde

taterkvinden til præsten om tugthuset;

60 betd, kond Sordn ! (Mors) , form for ind-

stændig bon; dæn bep ka liså snar tå

æn stijdn fræ æ jowr, som dæn stuwdr

ka tå æn stjan fræ æ hemdl (Mors);

æn bep grån el. æn bep sand grån (Rkb.).
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cl sands korn, o: en lille smule; æn hep

stød (Rgkb.) et lille stykke vej; han gor

sæj l)(p (veslj.) underdanig, ydmyg; da

kongen (ik det budskab, blev han bitte,

Kr. V. 1 90 ; æn hep o know æ hæjsr en

æn stoxpr, som æ dow (klodset) (vestj.),

jfr. fim — dæn hep maé, trolden, fanden

;

rikmejsteren ba den bette mand ta sæ,

Blich. Bindst., jfr. Nyrop V. Sk. 96; alm.

æn uh beta huipdn (D.) el. heU lih (Heil.)

;

også heU yriq, het9 watdns (Vens.) lille

bitte; jfr. vitte.

bitteagtig, to. heteajta (S. Hald);

hetaac9 (Vens.) — temmelig lille, altfor

lille.

bittebarn, no. hePhån ^ (Vens.) lille

barn; „Nijls so no skdlms te ham fra
hetahåns tij å" , Grb. 68.65 o: fra barn-

dommen
;

„så ftows ha e ene go te får
hær i hetsbåns tij", 109. 47.

bittefanden, no. hdt^fanøn (Røgen)

et utyske, som born kyses med.
bitte knø, hep knø (vestj. sj.) en ed,

høres nu kun af enkelte gamle.

bittekonval, J. T. 63. en plante,

lilliekonval , convallaria majalis, opgives

fra Jyll. og Slesv. ; må sikkert kun være
nordl. del af N. Jyll., se bitte to.

bitte mand, se bitte.

bitteost, no. knapost (Ginding h.)

J. Saml. VIII. 268, jfr. bidderost.

bitter, to. hetdr (Agerskov, Sall.)

= rgsm. ; bruges om øl og smor, jfr.

bidder, bjesk, kram, ram.

bitterdyr, to. hetordyr (vestslesv.)

overmåde dyr.

bitterdød, udro. heprdø (Malt) en

ed; de æ b— et gåt (også Vens.).

bitterlig, bio. heple (Rgk.) for-

stærkende tillæg, b— wal (Harboøre),

b— lånt hæn; h— søU, meget dårlig;

b— temo'wdr, sorrigfuld; jfr. plt. bitter-

liken.

bitterstilken, no. betarstelkdn (Ager-

skov) bittersød natskygge, solanum dulca-

raara, L. = beskensød (Bovlund).

bittersød, no. J. T. 341. 228. en
plante = beskensød (Lyngby, Mols; Årh.,

Ålborg).

bitteste, to. bepsta (Rgk.); bit9st9

(Thy) — hojeste gr. af bitte, bruges alm.

i udtr. åhr de hepsta, ikke en smule.

bittestue, no. bepståw æn (Mors;

Vens., glds.) lillestue, den sædvanlige

opholdsstue med senge (Vens., Mors),

eller en lille pænere stue indenfor (Thy)

;

den er mindre end dagligstuen og bruges
til at have enkelte fremmede i, tit er

indgangen til den fra forstuen, oftest fra

dagligstuen (Mds. h., Østjyll.).

bittevorn, to. (Ang.): de vær h—
,

det bliver til bare småstumper.

bitting, no. het^ri i (Vens.) en lille

10 bred høstak el. tørvestak.

bityv, no. bityw æn (Sundeved) =
bifugl.

biurter, no. biowta flt. (Tåning) en
plante, hvid simmer, anemone nemorosa,

L. ; de tre første biurter spist om for-

året frier for koldfeber.

bivogn, no. hijwun i (Vens.) en

vogn flere end der er forspænd til;

vognen, der læsses, medens den anden
20 køres fuld bort, se fyldevogn.

bivoks, no. biwåws (Sundv.) voks.

biværk, no. hiværk (Sundv.) kubens

indhold af voks og honning.

1. bjalder, no. bjahr æn -ar (D.)

en bjælde.

2. bjalder, no. bjahr (D., vestj., Lild

s.); itk. (Vens.) hqjrøstet snak; lok di

hjæhrl (Agger), o: hold mund; do ær
9n hjæhr (smsts.) et vrovlehoved.

bjaldre, uo. bjahr -ar -9t(J).', Vejr.,

Vens.); bjæhr -9r -dt (Agersk.; Mors;

Agger) — 1) gø idelig og arrigt, om
en lille hund, den er æn hjæhrhals

(Agersk.). 2) tale meget og hojt, b—
åp; råbe i munden på hverandre (Mors),

se pjalre; jfr. bjalstre, bjæle, hjabre,

hjalre, knæbre, snævre.

bjaldrehals , no. hjæhrhals æn
(Agersk.) = bjaldremund.

bjaldrekjæft, no. hjahrlcæft (Hanh.)

= bjaldremund.

bjaldremund, no. bjahrmon æn
(Agersk.) en, som fører hojrøstet tale.

bjale, uo. se bjæle.

bjalster, no. hjalstar æn (D.). 1)

om hunden : megen og vedholdende gøen

;

dær ær æn gråw b— o el. ve æ hun.

2) om mskr. : skælden, smælden, deraf

skældsord: h— hals, b— huip9- også æn
50 bjælstar (Agger) person , som skælder

og smælder.

bjalstre, uo. hjalstar -strdr -dt (D.);

bjelstdr (Andst h.); bjælstar -ar -t -t

(Agger) — 1) gø stærkt og vedholdende,
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om en hund; de æ gråw som æ hun
hjalstrdr (D.), jfr- 1. aistre, gjælstre. 2)

skælde og smælde med hojrøstet tale,

om msker; hud3n æ ar do bjælst^r^r åp,
så^n æn hjælst9rin (Agger).

bjart, to. hjat (Mds., Lysgd,, Rkb.)

klart, om vejret, når dagen får magt;
de æ h— idaw; æ sowl skæn så b—

;

han sijdr så h— som æn tus i tår^n

(Rkb) ordspr. ; se b— , se stift; jfr. lo

oldn. bjartr, gid. bjært.

bjavl, no. bjaf^l æn (Rkb.) hurtig

og uforståelig snakken, se bavl.

bjavle, uo. bjafdl -fi^r (Rkb.); han

bjaflar o, snakker så hurtigt, at ingen

kan forstå det, bruge mund; = bavle,

drikke og vrovle i fuldskab, se bjæffel-

hals.

bjed, no. se bid.

bjedsel, no. se bidsel. 20

bjessing, no. se Rirsted.

bjestykke, no. se bidstykke.

bjet, tf. se bede.

bjæf, no. bjæw é hest. -9 (Vens.)

et bjæf af en hund; jfr. guf.

bjæffe, uo. bjæf -9r -ad (Agger)

= rgsm., jfr. gjaffe, søge.

bjæflehals, no. bjæfdlhals æn (Rkb.)

en person, som snakker meget, knurrer

og skælder meget.

bjæl, no. bjæl é best. -t (Vens.) ; bjål æn
(D.); bjøl (Rkb.) — et kalvebrol og hvad
der ligner i lyden; om mskr: han ga

æn bjål, han ær æn bjålhals (D.); „l-ali

ga jit bjæl å sé wær ej e bnc" , Grb.

160. 12.

bjælde, no. bjæl æn -»r (Thy, Agger,

Hindst.) ; huk. (Vens. ; Støvr.) ; bjel æn -d

(Søvind s.); bjæl æn -hr (Løgst.); bjel

æn -9r (Heil. h.) ; bjæUr æn -3 (Sall.) ; 40

flt. -ar (Mds. h.. Mors) = rgsm.; „wæ di

så kam øw9 di snbrdr, så rerplt en bjæl"

,

Grb. 185. 6., jfr. bjalder, klokke, ros-.

bjælder, to. bjæhr (Rkb.); han ær
så b— i æ lyj, om den, som er klinger

i røsten; se bjalder.

bjældre, se bjaldre.

bjæle, uo. bjæl -dr -t -t (Vejr,;

Mors); bijal el. bjæl bjæhr bjælc bjælc el.

bijHt (Vens.); bjål bjål bjål bjål (D.);50

bjøl -ar [-t] [_-q (Rgkb.); bjql [bjal bjgl

bjal] (Mellemslesv.) — 1) brøle, om kalv

(Vens.)
; pibe, skrige, tude, om mus, barn,

hund; hivans bjælar æ bår fuar? (Thy).

2) råbe hojt om mennesker (Vejr., D.,

Mellemslesv.); han bjål o ham (D.), jfr.

gjæle, tjalre.

bjælke, no. bjælk æn -ar (D.);

bjelk æn -dr (Heil. h.); bjælk æn -9r

(Løgst.); hak. (Vens., Sams); bjælk æn
-dr (Fjolde, Rraderup; Sundv.); bjæhk
æn (Angel) = rgsm.; tværstykke parall.

med savbladet i savstilhngen , rammen
om rørene på æ vowske kaldes også

bjælker (Sundev.); ligeså tværpinde på
„spryd" og „bukke", som fæstes til leen,

når der høstes korn (Agersk.); ifald de

yngre, som nok hændte, glemte at hilse

el. ønske glædelig fest (i julen) på frem-

mede steder, blev de „skrøven opå bjælki",

d. V. s. deres navne blev skrevne på en

af bjælkerne i stuen. Kunde man ikke

skrive, blev der istedetfor synderens navn

tegnet et vrængebillede af et menneske.'

J. Saml. X. 83. (Vens.); gåde: va æ de

dæ lelcsr in å kikar vør? Fb. Fr. H.

s. 148. 66. el. hwa æ de dær leqdr i-h o

rækdr si howd ud o towar sæ? (vestj.):

en bjælke; ordene sigter til, at ved den

gammeldags bygningsmåde var hovedet

af bjælken fastkilet udenfor remmen og

sås under tagskægget. — se hane-, lofts-,

over-, neder-, rem-.

bjælkebånd, no. bjelkbuøn ed (Him-

merl.): hvor stolpen (benet), som bærer,

og bjælken, som ligger, støde sammen i

en ret vinkel kaldes skråstiveren, der

forbinder vinkelens ben og støtter bjælken,

således.

bjælkehoved
, no. bjælkhåwdd et

(Rjerre h.); bjelkhowi et (Søvind s.) —
den del af bjælken, der går uden for

stolpen på de gamle bindingsværkshuse.

bjælkehylde, no. bjælkhyl æn -9r

(D., glds.) sædvanlig mjælkhyl, hylden

under bjælken (i opholdsstuen) til mælke-
fadene i de gamle huse.

bjælkeåre, no. bjælkår æn -9r

(Holmsl. klit) den næstbagerste åre på
et „havskib", se stavnåre.

bjæn- og smstn. se ben-.

bjæppe, uo. bjæp -dr et (Andst)

pippe, om kyllinger, æ kiwbiidr bjæpdr;

se jæppe.

bjærg, no. bjerd et -rd (Fjolde,

Rraderup) ; bjerd et = flt. (Sundev.) ; bjhy

et bjir (Angel); bjerd e, best. hjerd, flt.

bjerd (Vens.); bjærd æn -rd (Mds., Mors)
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— 1) i Sønderj. alin. om bakke, sine

steder (Angel) ene brugeligt; mæ æ h—

>

iynor ce h— , ned ad bakke, op ad bakke

(Angel, også Andst) ; en stor bakke (Mds.)

;

å bjéra (Sams); i smstn. Mqr9nshjerd,

Ambjhre (N. Sams); Tawtehjør9, Dåns-

hji>r9 , Wonshjhrif (S. Sams); bjærg er

alm. i smstn., der er navne på banker;

dær blæs eipn hjir sam^l a it (Angel),

jfr, bjers o barikdr ka bles satml^ mæn lo

et tyk kunnør (vestj.). 2) æ bjers (Søn-

derho, Rkb. klit, Lemvig) klitterne, også

hatvbjæty; jfr. Bloks-, Blæs-, Bov-, Bul-,

hveg-, magnet-, myre-, se klit-.

bjærge, uo. bjære -r -dt -rdt (D.);

bjærdr tf. (Vejr.), -dd -rdd (Mors, Thy,

Li Id s.); bjer3 (Agersk.); bjæriq bjærqsr

bjirq bjårq^n (Fjolde; plt. barken) — 1)

beskytte, bevare for skade. 2) bringe i

bjærgelod, no. bjer^lød cm (Lild s.)

= rgsm.; ved strandinger.

bjærgelægge, uo. bjeraleq tf. -lå

(Holte, Tolstr. s.; Vens.); hørstenglerne

strøs, efterat de ere rødnede i vand, i

lange rader på hedejord, trilles dernæst
op i bunker med en rive for at danne
knipper deraf, dette sidste arbejde kaldes

at bj—

.

bjærgelon, no. se bjærgelag.

bjærgens, to. hjærans (Lindk. s.);

bjær9s (Hmr.) = bjærgsom; bj— som
æn bij, flittig som en bi; også om dyr:

æ ku ær 4 bj— (Andst), ej flittig til at

æde; herhen kan føres: bjkri (Vens.),

bjærgende, meget om sig, å bjére Igøm
(S. Sams), bjhra (N. Sams) et rask, trive-

Hgt lam.

bjærger, no. bjcersr æn -d (Holmsl.
sikkerhed, i hus el. på land; bjærge hø, 20 kl.) = rgsm.; om de mænd, som ved
korn, avlen: slå, høste; få det slåede el.

høstede i land fra fugtige enge; rive hø
i stak, køre hjem, alm.; a skal aj æ
Ian å ha bjær^d mæ æn høw^d (Tliy)

ud omkring og skaffe ved køb; bjærge

strandede sager hjem (Vens.); b— sæ
(Vens.) komme sig, om en syg. 3)

klare sig med noget, komme igennem
dermed, b— sæ mæa (Vens.); b— sæ
gåt, reti; ^— ^^ '^<^ pcBil, klær (Ager- 30170. 179.

strandinger påtager sig at bjærge fra

vraget; se for-.

bjærgeret, to. bjerdr» (Sundv.) fuld

af bakker.

bjærgevorn, to. bjirvurn (Angel)

bakket, ujævn, om en mark.

bjærgfolk, no. bjærafålk (alm.) af

bjærgmandens slægt, jfr. underboer, under-

vætter ; om deres udvandring se Sgr. IV.

skov) slå sig igennem dermed; o bjæra

sæj, de æ sivåttfø (vestj.). 4) b— sæ, stå

sig mod en i slagsmål (Mors, Thy, Vejr.,

Agersk.). 5) b— sig for = bare sig

for, at le, græde o. s. v., jfr. bare. 6)

b— hjæm (Mors o. fl. st.) erhverve, flere

steder med bibetydning af, at det sker

på en hemmelig, tyvagtig måde: hur hår
do bjær^d de? (Thy) = stjålet; de, som

bjærging, no. bjær^ii æn (Thy);

bjær^il æn (Hmr., Andst, Vens.) — 1)

indbjærgning af hø el. sæd: / hår wal
jær b— ggr (Andst); i bjæririms tic

(Vens.), mens hø osv. bjærges; %d hår
hat henar i fjdwtan bjér^ri^r te å ryw å
ben åp (Lild s.); mest i smstn. hø—

,

eng— , korn— . 2) han gyr gu9 bjærdij,

gor gode affairer; han æ po æ b-

bor inde i landet, siger om strandboerne : 40 søger at tjene penge ved alle lejligheder

di stæl et, di bjærdr (Rkb.); bj— tn,

køre (korn, hø) hjem ; bj— samøl (Ager-

skov) skrabe sammen; bj— g, ve (D.)

arbejde flittigt, skynde sig.

bjærgelag, no. bjæralaw æn (Rkb.);

bjerdaw hest. -Iaw9d (Lild s.) kaldes

de mænd, der slutter sig sammen
om bjærgning af vrag el. desl., di

hår en slaw bjéralaw mæ æn fbrman

(Thy) ; ude at samle ind til huset (Mors)

;

,,haj trow^, di ha jor en gu bjærdrf

,

Grb. 29. 2L; „hæ ka kaski jhrss en

bjæratif tene haj'', 83. 59.

bjærghale, no. bjcerahalpr ([i. (Holms-

lands klit) klitter, som løber fra havklit-

terne tværs over landtungen, jfr. radling.

bjærgkone, no. bjærgmandens kone

;

„Powl skul bæ woj ej te bjætykwon"
(Lild s.); fortjenesten derved kaldes so (hest.) Grb. 76. 15., jfr. Kr. VIII 6; =
bjær^lon.

bjærgelig, to. bjæreh (Rkb.) hvad
der kan bjærges el. reddes; i modsæt-
ning dertil siges ubjær^h.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

bjærgkjællingen: „bjærdcelsridn kam lesti

ej i hans katnør" , Grb. 79. 68., jfr. Kr.

vm. 4.

bjærgmand, no. bjæraman een -mæn
6
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(alin.) skifter med hjerdman. 1) et

væsen, der bor i bakker, „de hlyiv3

bjærdmqj tvbr, ham de bow9 i hjæ)'^"

,

Grb. 76. 6.; hans kone: æ h—s kutvan,

bor hos ham ; han kan ses af og til med
sin røde lue ve hyw mæja (Andst);

forbytter born, Kr. III, 51. Hans navn
forekommer i hornenes lege, der leges

b— på isen, ved skojteløb, en er b—

lokkemand, Jakob Låd, harrevold, elle-

kone.

bjærgning, no. hjæran^ri æn (Agger)

= rgsm. om frelse fra skib i havsnød.

bjærgsloge, no. hver aften drev de

ned i en dal, der kaldtes æ bjærgsloge,

Kr. III. 23, o: bjærgdalen.

bjærgsom, to. bjærgsom (D. alm.)

flittig til at bjærge ind, om msker: stræb-

og skal gribe de andre (V.Vedsted ved lo som, dog her og der med slet bibetyd-

Ribe); el. legen kaldes: o plok hyj9 o

æ bjcersmans haw, hornene går ind på
hans hoj og synger:

a j)lok9r græjs i æ bjærdmans haw,

æ b— ær ekd hjæm,

han ær åp i Lun å såw;

klafit, klafit, så flyw3r a hjæm! (Malt).

Lun er de gamles navn på Eskelund,

Brørup s.;

bjæramoAf bjæraman blin

æ do hcerin?

a ska før dæj ud mæ sæjstsn eq9pin,

fir ofå'r, o fir oba'q, o fir o hwær
^n sij! (Holstebro);

el. bjcerdman, bjærdman brin,

æ do hcerin ?— så ska fansn før dæj
ud mæ fæmtdn gluøii tin,

o on stålståri o di nak! (vestj.)

el. bjæraman, bjærdman tuli lut,

vel do mæ nåwdr, så kom hærut!

(Agersk.)

;

legen er beskrevet i Bornenes Blad 1878

s. 303 „at plukke i bjærgmandsærter"

;

Sgr. I. 59. 220 at plukke i burremands

ærter; jfr. Kr. IV. 4. fortællingen om dren-

gene i Ølgod sogn; de rendte 12 gange

rundt om hojen og råbte tilsidst: „bjærg-

mand, bjærgmand bind! så skal du ud

ning, at det sker uærligt.

bjærgunge, no. bjærgmandens barn,

Kr. III. 51.

bjærgthe, no. bjærHe de (Lb.) en

plante, smalbladet timian, thymus ser-

pyllum L.

bjært, to. se bjart.

bjæsk, to. se besk.

bjæst, no. bjwM (Valsb,, vestslesv.j;

20 bijest (Andst h.) — råmælk , det første

mål mælk efter at kalven er født; jfr.

htsk. biest el. biestmilch, eng. biestings

el. beestings.

bjævre, uo. nok kun i udtr. o bjævdr o'

(vestj.) lade munden løbe uden ophør,

jfr. pjævre.

bjøl, se bjæl.

bjorn, no. bjorn æn (D.); bjorn æn
(Braderup); bjørn æn bjørn (Agger);

30 bjon i best. bjoni flt. bjon -an (Vens.)

;

bjorn i flt. bjqrn (S. Sams), bjen i (N.

Sams); bjår æn (Mors); bjån æn de gi.,

bjon de unge (Løgst.) ; bjon æn -n (Støvr.)

— 1) dyret, ceti ka trin æn bjon sålæti

o æ hal. te »n brom9r (vestslesv.) ; stærk

som en bj— , han æ reqtd æn bj— (D.)

om storrelse og styrke; „hon fåtæld

maj, de no wa dej bjøn fæle", Grb.

med 12 egepind!" så kom en lille sort
| 79.71.; „sikind tyk bjon æ ik de!" And

hund ud af hdjen; jfr. 7, se J. Kamp 4n Barsel, om et barn; den fortryllede prins

s. 16. 9.; Jeppes have Gr. G. d. M. III.

184. 7.; legen findes i Måhren, se Mann-

hardt Zeitschr. f. d. Myth. IV. 366;

Jeppe. — Hiva vel du JiÉst ha, æntsn

en bum, ful ow bjérdmæn hehr en laqpn

ful ow smo bøn? (Søvind s.), mørk tale:

bjærgmænd -- brød, små born = lus.

— idaw flywdr æ bjærdman hans hons,

vi for unt ver (vestj.) bjærgmandens

i æventyret hedder Hvidebjorn, Gr. G. d,

M. II. 40 ; Bjorndrup (Mors) kaldes : Bjå-

rop. 2) alm. om en rus, i tvældiq

bjon (Yens.); få en bj— ; trække med en

bj— ,
„de wa Batsl dér ha fåt i bjøn å

trek me" , Grb. 45. 46.; han skal have

strikken om ørene på bjornen, den er

tvær, han kan ellers ikke trække den, siges

alm. om fulde folk ; tim. : de æ nåk a dæ'å

hons o: mågerne, der flyve ind i landet so sZaw? æ bjåns het wår aw (Rkb^), noget

mod uvejr, J. K. 214. 204. 2) æ bjærd-

man dryicdr mæ hans gæddr (Brande s.)

om luftens flimrende bevægelse varme

dage over eng og hede, jfr. Kr. VI. 273. 194,

intetsigende vrovl, bjornen har ingen

hætte; de æ lisåmøj som æn blåbær i

æn bjånrøw (Rkb), det forslår intet. 3)

naglen, som fastholder hamlen til vogn-
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stjærten (vestsl.), jfr. overslag, skjenne-

nagle; et som, der på glds. plove fæster

skæret til hovedet (s, d.) (Brader.). 4)

det knæbojede stykke tømmer indeni en

båd, som forbinder stavn med køl (N.

Sams). — jfr. bryde-, bukse-, torve-.

bjorneklo, no. J. T. 105, en plante,

heracleum spondylium L. (Ålb.).

bjorneskind , no. = rgsm.
;

„mcen

ialtfald for D.s vegne, at der bruges to

former af ordet, hlaj på kniv {æ knyw
hår træj hlqi D.), skovl, spade, men hid

på træ og i bog, ligeledes : ^<b; æ bid

el. blåsr frå æ mon (D.); ve do et væn
æn blå mæ? o: spille et slag kort (D.);

ja, da kan du jo sagtens gå indenfor og
vende et blad med Kr. III. 284; blaj et

hlai, blad i bog, men bio et = flt. på
da han håj fåt ce bjonsken ow, så MJ 'O træ (Søvind s.); nordligere regelmæssig

kun en form; „så drytv9 dér ijen e blå

nir" , Grb. 181. 15., så falder der igen

et kortblad under bordet; suwdr bid

(Mors) syrer (?) ; de bre a æ blaj (Sun-

deved), bladpladen. — se bord-, bov-,

bryst-, høle-, karte-, karus-, kniv-, kort-,

modsot-, sav-, sennes-, skovl-, skulder-,

tobaks-, åkone-.

bladas, no. bladå's æn -dr (D.,

han skån fæmtdn hwåUr epo" , Sgr. III.

148. 5.

bjornetrækker, no. bjontrækdr æn
(Vens.) : haj æ hlowdn b— ida, han er

beruset.

bjovler, no. J. T. 98. en plante,

gul snerre, galium verum L. (Ringk.).

bjål, no. se bjæl.

bjålhals, no. se bjæl.

bjålme, uo. bjålm -dr -H (Malt) 20 Malt) plet, klat af noget, som er blødt

skrige op med stor aliarm, jfr, bolme.

bjån, se bjorn.

blad, no,

bla [et^ blå (Bj. h.);

blaj best. -jpd flt. blåi blåjdn (Mols;

Hvirring s.);

blaj
^
et best. -jpt flt. blaj (S. Hald,

Ålsø s.); flt. blqi (Nimtofte); blåi

(Rødding, Sønderj.);

og løber ud, snavs, blæk^ sæt æn bl—

,

også pladå's.

bladbyg, no. blårbyk (Andst) kaldes

byggen, inden den skrider; de stor i

blårbyk ijy.)\ „båra ene åpå blobyq", Grh.

248. 389 o: lån ikke noget ud på b—

;

o vær i blåbyk (vestj.) være fuld.

bladder, no. bladdr de (D.; Lild

s.); æn bl— (Rkb.); blqr æn, også de

bla,) flt. blqi (vistn. alm. i Sønderj.) ; 30 blqr (Vens.) ; blader, bledsr (Agger) —
blad [et] blad (Taulov, Jordrup)

;

blå æn -dr (D., Thy, Falslev);

blå æn bladr (Mors, ØJand);

blå æn blå (Hvejsel, Hmr.);

blå æn blqpr (Nes s.);

1) dynd, smadder, pøl, go ene i blqren

(Vens.) gå ikke i pølen; blader (Lild s.)

søle, snavset føre. 2) overført om
vanskelige, fortrædelige forhold, de ær
æn næt bl— do æ korndn ij (D.), 3)

blå et blå (Røgen s,, Vrads h.. Rød- I megen og stærk snakken (Vens.), også

ding [M.]);

blå et -H flt. blå -mi (Støvr. h.);

blåq æn blåq (Norup s.);

blå best. bWd flt. blåar (Heil. h,);

blå é best. blad flt. blad -n (Vens.);

bla el. blad å best. blard^ blård flt.

blår -dn (Sams) —
blad på træ; „blåren fel ow træet"

Jyd, I. 5, 2. , bladene faldt af træet (Lis-

bjærg, Terp); dernæst overført på for-

skellige genstande, hvor mer el. mindre
bladets form kommer frem, blad i bog,

avis, blad på kniv, ske, sav, skovl, spade;

når hængsler har to udgående flige, hvor- 60 se pladderfuld.

I

personer, der snakker meget (Mds. h.);

herhen hører formodentlig blår, blær,

I

blårre hos Molb. 3) da wår dt æn
i^bladdr, om æ bån fæk æn knal sokdr!

j

om hvad der ikke er omtale værd, noget

at regne; se pladder, ko-.

bladderast, no. bladdrqst æn (D.)

et skidenfærdigt kvindfolk,

bladderblæse, uo, bladdrblæjs (Andst)

de b— blæjs: om en mild vind, som
sætter bladene i bevægelse, jfr. bladre,

bladderfuld, to, bladdrful (D.);

blqrful (Vens,, Smidstr.) helt beruset,

med de fæstes, tåw blad o æn hæri (D.),

se Mb,: „blade", hængsel på dor; korset

på en garnvinde kaldes ligeledes æ bladr

(D,), jfr, ramme. Her er at mærke.

bladderhoved, no, bladdr- el. bleddr-

huwd (Agger) vrovlehoved,

-blade, no, flt, se hotte-, bukke-, pil-,

pintse-,
6*
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blade, uo. Uå ft. tf. hlård (S. Sams)

;

hlå -9r -d -d (Vens., Støvr. h., Hindst h.,

Thy); hlåi \hlåj9r -H] (Elbo h.) — blade

i bog; se bladre, blæde, blænde.

bladfleg, no. blåfljéq (Vens.) en
plante, pindsvineknop, sparganium L.

bladkage, no. hlåkåq æn -kaqdr

(Malt); hlådkåq æn -kaqdr (Andst) en
kage, som bagtes i ovnen istedetfor på
plade på et stort kål- , skræppe- eller lo

peberrodsblad, som siden flåedes af.

bladkold (?) , no. hlåkol i (Holte,

Tolstrup s.); hlåkbhri æn (Åby, Vens.);

Uåkoldri (Mds. h.) — bladmaven på drov-

tyggerne; (bladkolling = blad -kallun?),

se kallun.

bladlus, no. hlåhiws æn = flt.

(Mors) = rgsm., kaldes også kremplus.

bladning, no. \hlårni\ (N. Sams)
en bred tap såsom på et bjælkehoved i 20

et hus. Mb.
bladre, uo. blader -drdr -dr9t (Lild

s.); blardr -dr -dr (Holstebro); bladdr

-drdt (Andst; Løgst., vestj.); blqr -dr -9 -a

(Vens.) — 1) vende bladene i en bog;

om vinden: blæse så bladene bevæges
(Andst); lyset bladrer (Lindk.), når flam-

men vifter for vejret. 2) snakke meget
og dumt (Vens.), de ær åsd nod å go å
blår åm = snakke, vrdvle om; blader 36

åp (Løgst.); bl— ud (vestj.); i suws blqri

(Vens.), en svær snakken ud med hemme-
ligheder; e blqrhuwdj person som sladrer

ud. 3) æ kow bladdrdr, når den har ondt
i livet og lader den bløde gødning falde

(Mds. h,). 4) han bladrer med de får,

han er ved (Fjolde), bræger; æ for står

o blmyr (Holstebro), bræger i et væk.

5) pjaske i el. med vand, især spilde

(Lild s.) ; bleddr uwd (Agger), flyde ud, 40

f. eks. om blæk. 6) ælte i dynd, han
stor å bladrdr idt (D.); de bladrdr ve æ
suwdl, vi for ræjn (Rkb.), solen vader.

— Det er vel mer end tvivlsomt, om
alle disse betydninger hører til samme
stamme, jfr. bladder.

bladrekjæbe, no. bladarkæv æn
(vestj.) en vrovler.

bladret, to. bladard (D., Lild s.):

bladdr (Lindk. s.) ; blqrd (Vens.) — dyndet, so

fugtigt, halv flydende ; de æ bladdr i æ
væjr (Lindk.), når varme, solskin og skyer

truer med regn; æ væj æ bladdrd, vi

hår no sær bladdrd væjr (Lindk.) fugtig og

skiden ; æ smor æ bladdr, blødt ; si bladdrd

ud (Grene s.) glo med stærke farver;

jfr. bladder no.

bladræ, no. J. T. 93. en alge [blåræ']

(Sall.), fucus vesiculosus L.

bladsni, no. blåsni æn (Thy) et

stålblad med huller i til at skære skruer

med, forsk, fra klubsni.

bladtag, no. blajtaq (Agersk.; Vens.)

;

blåtaq (Vor h.) — tagrør (?) til tækkelse,

phragnites communis. Trin.; deraf blå-

taqstro (Vor) til tækning.

biadtop, J. T. 324. \blåtåp'] (Årh.,

Grenå) = bladtag.

bladvægt, no. blåwæt æn (Thy,

Mors, Løgst.) en stor vægt til lodder,

„bismer" er derimod en stangvægt.

blaf, no. blaf æn (Thy) skrald,

æ bøs ga æn bl—; jfr. plaf.

blaffe, uo. blaf -dr -dt (Andst)

å bl— åp el. bl— o, snakke rask op,

så det ene ord kommer i vejen for det

andet; de blafdr a ham (Mors), o: han
snakker meget.

blafkjæbe, no. blafkæb æn (Mors)

en som siger alt, hvad han véd, el. en

som taler grovt til folk.

blaj, se blad.

blak, no. blak æn -kdr (Andst) —
1) blækklat i en bog. 2) se blæk.

blakhjælmet, to. blakhjæhndd{id\dinå,

Heil. h.), æn b— kow, grå ko med hvid

pande.

blakke, uo. blak -dr -dt (D., Malt)

slå blækklatter, do må et blak i di boq

(Lindk. s.) se blæk.

blakket, to. blakd (Vens.); blakdd

(Heil. h.) — om en sort hest med brun

snude, ojne, lysken; lysegråt, om et

kreatur (Silkeborg) ; æ wan æ blakd (Agger)

mælkefarvet.

blakpapir, no. Uakpapir de (Malt)

klatpapir.

blamme, no. blam æn -dr (Vens.)

en sky, stor el. lille; de gor i blamer

få ham (UUits), det mislykkes.

blammer, no. 1) i ordspr. sxjdbwst

blamdr å kwenklanwr, de wel åltir gqr

gi wbn (Mors), mørke skyer i sydost.

2) hojrøstet, stojende samtale Mb. (Ran-

ders).

blamimer, to. blamdr (Mors), æn
bl— loft, en luft, som hænger med tunge

skyer; også: æ sky æ så blarndr.
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blammeret, to. hlarmrd (Salling)

spraglet, om toj (flammeret?).

blamre, uo. Wamar ft. -mr? (Vens.)

;

hlam>r ft. -mrdd (Hindst h.) — 1) upers.

de blamer (Vens., Lild), luften er urolig,

himlen tung; det blæser lummervarmt
(Rkb.) ; det blamrer i vandet, blæser sagte,

så vandets blanke overflade bliver brudt;

det bl— i træerne, så bladene rasler.

2) de hlanør (Salling), lyner, om bred,

spredt lysning, som kornmod, ej om
lynets skarpe lys (Mors); lyset blammer,
vifter, brænder uroligt; om ildens gen-

skin på himlen ved ildløs.

blande, uo. hlæn -»r -9d -9d (Agger)

;

hlæn (Heil. h.); hlæn -9r hlæn hlæn (D.;

Sams), hlæn (Randers) ; hlæn -9r hlæn

hlædn (Braderup); hlen -a hlen el. hlemt

hUn (Søvind s.); hl(^j, hlæj -9r hlænc

-nc (Vens.) ; hlæn -dr hlæn hlæn (Løgst.)

;

hlan -d -a -d (Sundeved) — 1) blande,

hl— mjø (Lindk.), hl— æ kart (D.);

hlæn et mipr samdl en do sjæl ka ed å!
(vestj.); hlæn nioq (Mors). 2) blade i

en bog^ hlæn i æn hgq, hlæn om i m;
vi ska ha omhlæn (D.). 3) hl— æ kart
== dele dem om, hwæm ska hlæn? ==

give kort (Andst); se ryg—

.

-blander, se mjød—

.

-blandet, se ler— , sammen—

.

blanding, no, hlæjdfi i best. -i flt.

-9r (Vens.) ; hlænofi æn (Agger) ; hlenøri æn
(Søvind s.) — blanding, også blandkorn,

se ryg—.
blandingsvejr , no. hlændiisvæjr

(Randers) når vejret skifter med regn

og solskin.

blandjord, no. hlænjowdr de (Hmr.)

jord, som blandes i møddingen.

blandkorn, no. hlænkuwdn de (Andst

h.) ; hlænkvon (Agersk.) ; hlæjkun e (Vens.)

== rgsm., byg, havre og vikker, eller andre

kornblandinger, der sås for at fodres op.

blandmog, no. hlænniåq de (vestj.)

møg med iblandet græstørv og jord,

forsk, fra gjødden mog og klemog.

blandmødding, no. hlænmøddri æn
(vestj.) mødding bestående af gødning
med iblandet jord.

blandtoj, no. hlæntoj de (D.) toj

af forsk, farvet uld, som kartes sammen.
blåne, no. se blåne.

blank, to. hlatik -rik (D., Mors,

Sams), itk. hlarikt (Sams); hlårik -ijk

(Vens., Hindst, Heil. h.) = rgsm., hl—
som æn spæjl, som gut, som æn søl,

som wan (D.), „pust å swæt joiv hqj,

så de sto hlårik i tvdsgrdhdn étdr hani^,

Grb. 78. 51; æ æti stor hl— (D.); æ
lihæti f/or hl— læti f^^ ^ ^«'V står,

løber, fuld af vand; spel æ hla^k æs ud,

talemåde i kortspil; hlai^k es, s\\å; hl—
væjr, klart vejr; fo få møj a de hla'^k,

di hlatik drov^r, blive fuld (vestj.); når

mjøden er siet gennem en pose, bliver

den „blank", d. e. klar (D.); se Maren;
æ æ hlarik (Agger) jeg har ingen penge;

hlarik fårudan å kråt^k fårinan (Mors);

stå hlarik (vestslesv.) være brudgoms-
fører, stå fadder el. hgn.

blankbrun, to. hlarikhrown (D.)

1

om hesten, en bestemt brun farve ; hlarik-

I

broget, hvidbroget, om kør (vestj.).

20 blanke, uo. hlarik -dr -at (D; Mors);

blåi^k -ar -a -a (Vens.); hla'^k -ar -at

(Agersk.) — 1) gore blank, bl— æn par
stowal, æ kakalåwn (D.) ; hlårik åp (Vens.)

pynte op i et hus. 2) om vejret, de

hlarikar el. hlarikar åp i æ væjr, himlen

bliver klar; „blank op i sky, gi regn i

by, gi torvejr der, hvor æ ska vær",

Kok ordspr. 150. 1702, et hyrderim? —
jfr. klare op. 3) bl— jæn aw, spille

30 hans penge fra ham.
blankebbrste , no. blarikhost æn

(D.) borste til at blanke stovler med.
blanke Maren, se Maren.

blanklæder, no. blatiklæjar de (D.)

læderet, hvoraf blanklædersstovler gores.

blankstovle, no. hlarikstowl æn -a

(Sundv.) blanklædersstovle.

blanksværte, no. hlårikswat e (Vens.)

;

hlatikstvæt (Agger); hlårikswat de (D.) =
40 rgsm., jfr. vikse; han er så fm, han
kunde gærne æde blanksværte (Brandr.),

Kok ordspr. 25. 265.

blanne, no. se blåne.

bias, no. bias æn -ar (Vens.) blære

med geléagtigt indhold; vable, som frem-

kommer, når man brænder sig el. ved

uvant arbejde.

biasende, to. hlqsan (Agersk.), gråw

hl— klær, brogede, afstikkende.

blasfuld, to. biasfut (Thy; Sall),

åt bl—, så fuld, at karret løber over,

jfr. basfuld.

Blasins, no. når det på Blasii dag

(3. Febr.) blæser så stærkt, at det kan
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blæse en halmbrønge af „kalgudiget"

(havediget), så vil det blæse bygget af

om sommeren. Kr. VI. 275. 212.

blåt, no. Mat æn -pr (D., Mors,

Sall.); huk. (Vens,), hak. (Sams.); blåt

æn -pr (Vejr.) — en klat af noget blødt,

æn kublat (D.) kokasse; et stænk (Sall.);

en bl— vand i en kop, en ubetydelig

smule; en bl— blæk; gøgespyttet, hvori

skumcikaden bor (Vens.); blåt! det gik^o

istykker! (Vens.) blåt! når en pludselig

falder; i den forb. et slags udråbso.;

jfr, bletting; blærpe.

blathoved, no. hlathbwd å (Sams.)

en, som klatler, lader alt falde ud af

hænderne.

blatpapir, no. (Vens.) trækpapir, se

blakpapir.

blatte, uo. hlat -dr hlat el. hlapd

blåt (Lild s.); blåt -9r -9t (D.); ft. blapr^o

(Vejr.); blgt blatdr blåt blåt (Vens.); nt,

blåt (Sams) — falde, spilde, de blåt liq

nijpr frå rnæ, fra mig; lade falde, slå en

blækklat (Lindk.); der synes at være for-

bundet forestilling om, at det, der falder,

er blødt, danner en blød klat : æ hu blapr

(D.); falde uforvarende: do blatdr okd'l

(Lild s.); jfr. blette.

blattet, to. blap (D.) = smonist9r9,

om toj, broget med fme stænk.

blatting, no. blat9ri el. blet9ii i -dr

(Vens.) — 1) kokasse. 2) et lille læs hø
el. korn, tørv, en lille høstak.

blavre, uo. blawr -H (Agersk., D.)

;

blabdr -9d (Thy) — 1) om lue og lys,

deres flammen 'og den lyd, som følger

med ; æ låw blaprdr (Agersk.) ; om solen,

æ suw9l blavrøt iniån el. de blanrdt ve

æ snwdl, om morgenen, når solen skinner

stikkende varmt for regn; hun æ så ræj^*^

æ særk blavrdr får æ row (vestj.), skæmte-
sprog. 2) sladre ud: å blav9r nåw9r ur,

æn blavermon, sladderhank (Agerskov,

Mellemsl.); jfr. bladre, blamre; ordene

synes at gå over i hinanden.

blavret, to. blav)^ (vestj.) spraglet,

om lyst tdj.

blavring, no. blavrdri æn (vestj.)

en stor spytteklat, se blærpe.

ble, no. ble æn -ar (Agersk., Sundv., so

Ang., Brader., Hjerm; Hmr.); bli9 æn -r

(Fjolde); bled æn bled (Sundv.); bleq æn
(Løgst.) ; bleqdn el. bléqdn æn -9r (Smidstr.,

Vens.) ; bleq æn bleqar (Lild s., Agger) — 1)

den opr. bet. lagen er beholdt over storste

delen af Sønderj.; en ud med en kiste

og en ble, og en ind med en seng eller

en to— tre. Kok ordspr. 119.1329, siges

når en mand ved gentaget ægteskab for-

bedrer sine kår: kiste og ble o: ligkiste

og liglagen. 2) ble til barnesvøb (N.

Jylland), se barneble, — klud, — klæde,

—lagen. 3) bughinden på det slagtede

kreatur (Ribe).

ble, uo. se blæde.

1. bleg, no. bleq æn (D.); bleq æn
(Agersk.) ; bléj_ æn (Vens.) ; bleq æn (Løg-

stør) — 1) lærred lægges på bleg; do

har nåk væn å æ nor bleq (Agersk.) siges

til en, der er grå af hudfarve, er bleven

dårlig bleget, jfr. det har været på bleg

det år, da asken slog fejl. Kok ordspr.

101. 1141. 2) bleq (Søvind s.), bleq (S.

Sams), havblik, jfr. blikke.

2. bleg, to. bleq bleq (D.,Vens.); blipq

-jdq (S.Sams); ble9k (Sundv.) — bl— i

æ anseqt = rgsm. ; så hl— som æn
uldfis (D.), såm æn katliq (Mors), som
en gistnet (s. d.) kat (N. Slesv.); han
blow bleq imæl haés skohr^r (Agger)

alm. spøgende udtr, = bleg i ansigtet;

„han wa hsse bleg i hans ansit som
en twistlattes skjoet" Jyd. I. 4. l.

1. blege, uo. bleq -dr -H (D., Agersk.)

;

ble^ hlejdr -J9 -p (Smidstr., Vens.); bliq

tf. -H (S. Sams) — 1) både i hdeformet

bet. = bleges, æ toj ær hæn å bleq

(Agersk.) og i sædv. bet. å bleq lat el.

lendn (D.), bliq tøw, a hår bliqst thwd

(Sams), de bleqdr o æ hyjp (D.), når det

vejres stærkt. 2) „blege" Molb. se blegne.

2. blege, no. bleq æn -dr (Thy, Ran-

ders, Mors); ble æn -9r (Mors); bleqi de

(Davbjerg) — 1) kalksten, som brydes

løs i jorden el. fiskes op af vandet, og

bruges til at brænde kalk af; ubrændt

kalk, se kalk. 2) flintesten, samlede ud

af mergelen (nord o. øst f. Randers).

3) den største del af markerne er muld-

jorder med kalkunderlag, den såkaldte

„bleeg"; J. Saml. IV. 219 (Norretranders

V. Ålborg).

blegelag, no. bleqilaw æn -wdr (Dav-

bjerg) kalklag.

blegelig, to. bio. bleqld (vestj.) tem-

melig bleg.

blegeplads, no. bleqplgs æn -plos

(Søvind s.) = rgsm.
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t

blegeplet, no, bleq^plæt æn (D.)

plads, li vor lærred bleges.

-bleget, to. se skarp-.

blegfls, no. hleqfijs æn (Lild s.);

hleqfis æn ij)., A.%evsk.)', hak. (Vens.) om
arl el. kvinde, som ser bleg ud i ansigtet.

blegflset, to. bleqfist (Vens.); bleq-

fis9t (Søvind s.) — om et blegt mske.

bleggul, to. hleqgul (D.) = rgsm.

bleghvidt, no. hleqhwit de (D.)

blyhvidt, en hvid farve; folkeetymologi

jfr. Nyrop, V. Sk. s. 34.

blegladen, to. bleqlåd^ (D.) == rgsm.

1. blegne, no. blæjn æn -dr el. bien

æn -dr (D.) ; blij9n æn blenar (S. Sams)

;

blæn æn -^ (Søvind s.); blæn æn -9r

(Andst h.) ; blæn æn -n^r (Lild s., Løgst.,

Agersk.); bien (Mellemsl.) — en blegn,

f. eks. på tungen; alm. om blegner i

udslet, fnatblegner (nordl. Jyll.); se pog,

vanne.

2. blegne, uo. bleqdn -qndr (D.) kun

i talemåden: æ tvan begynar å b— , når

floden er inde, ser havet mørkt ud; det

bliver lysere, når ebben kommer, og

derefter ser fiskerne, der går tilhavs om
efteråret. — jfr. Mb. „blege", stranden

viser sig med hvidladen farve.

blegneret, to. bleiprd (D.) fuld af

blegner.

blegning, no. (Slet h.) kridtsten,

kalksten.

blegnæbbet, to. bleqnev^ (D.) =
rgsm.. O: bleq om æ nev.

blegsot, no. bleqsivbt (D.); bleqsot

bléjsot huk. (Vens.); bleqsowH -9n (S.

Sams) = rgsm.; bruges med det best.

kendeord: hun hår æ bl— (D.); råd mod
bl— se Sgr. IV.' 122. 298 fra Fyn.

blegesten, no. bleqstijen æn = flt.

(D.) mursten, der kun er halvbrændte,

jfr. helbrændt.

blegstille, to. se blikstille.

blejning, no. enderne på husenes

tage var vistnok altid skrå helt ned i

ældre tid; der blev derfor på hjornerne

sat hjornesparrer og på siderne af dem
blev slået „ blejninger " , el. kortere stykker

spartræer, en sideblejning på siden af

huset og en endeblejning på enden af

samme, J. Saml. IX. 343 fra Sall.

blejr, no. Mb., se blærre.

blek, no. se blæk.

blekke, uo. blek -9 -d -d (Sundv.)

falme, om toj, de bleka, min fcuH æ blekH
(Åbenrå); jfr. isl. bleikja, plt. bleken; i

D. kan ordet en enkelt gang høres som to,,

de blyw9r blek, falmer, ligeledes om toj.

blemmer, no. J. T. 181. bævreasp,

populus tremula L. (Thy).

bien, no. se blegn.

blenner, no. J. T. 328 fra Ribe =
blemmer (?).

biet, no. biet é (Vens.) æltet tørve-

dynd, se blåt.

bletbåre, no. . bletbor \æn'\ (Vens.)

en bør til at køre tørvedynd ud med.
blette, uo. biet -dr -9 -d (Vens.)

falde, lade falde; haj biet åm = drat.

jfr. blatte.

bletting, no. se blatting.

bletvorn, to. bletwbrn (Vens.) 1)

om kør og små born, som går og
klatter langs afsted. 2) sladderagtig.

-bli, se sandbli.

blid, to. blij -j (D.); blic flt. blij

(Vens.) — mods. strid: hvad der er

blødt at føle på, blødt toj (Andst), sand

(D.); mopn krid æ blij å føl i; blij

sån (D.)
;
„énc9n do blyiv9 wrej hæh blij,

så skat do hør de" , Grb. 55. 245 ; strij

hor å blij sin; Tub blijskin (vestj.) kæle-

navn til et barn med blød hud; blij o

føl ow (Agger).

blidder, no. i udtr. å, bledar blader

(Løgst.) == snik snak, se i bogst.

blide, no. i vejrsproget: lowdrdas

blij vel fo dæn næst uq te o stvij (vestj.)

mildt vejr.

blidtidsel, no. J. T. 357. en plante,

ager svinemælk, sonchus arvensis L.

(Holstebro).

blik, no. blek de (D.); itk. (Vens.);

blek de (Søvind s.) — jernblik; blekplåd,

-spån, -trawt osv. (D.).

blikke, no. blek (Rgk.); de æ blek

= vindstille; dær ær blek o æ tvan, en

spejlklar flade; de æ blek idå (Sall.) blik-

stille. — jfr. 1. bleg, 2.

blikkenslåer , no. bleJpnslodr æn
(D.); blekdnslpdr i (Vens.); blekdnslcerd

æn -rd (Sundv.) — 1) blikkenslager.

2) natmand (Vens.), de drev ofte blikken-

slagernes håndværk.

blikkjedel, no. blékkijdl æn (D.)

= rgsm.

blikplade, no. blekplåd æn -9r

(D.) = rgsm.
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bliksne, uo. bleksen -snør -s^nt

(Frisenb.) skænde, bande; „han bleksent

som en uløk", Yuelb. s. 62,

blikspil, no, hlekspel æn (D, glds)

æn reqtiq bl— = gavtyv, en person, som
gor lojer. Mb, ,g6re blikkenspil " (Sønderj.)

= lojer,

blikstille, to. Uekstel (D.); Uekstel

(Vens.); hleqstel (S. Sams) = rgsm.

blikstob, no. hlehståf æn (D.) blik-io

bæger.

blind, to. Uin -n (D.) ; hle9n (Åbenrå,

Ang.); bien -n (Løgst., Sams); blej blenc

bl^j (Vens.) = rgsm., de kan æn bledn

føl å æ veJc (Vlb.), om hvad der er

overmåde let at se el. forstå (også vestj.)

;

æn blin karm vin9r9r^ ruder malede udenpå
væggen; æ ruder æ bien (vestj.) uigennem-
sigtige, anløbne ; æn blin Bapl, en blinde

Bertel (s. d.); o gyjdr nåwet i blin, go^«

i bl^j (Vens.); bl— man i kortspil; bl—
basdl, se barsel; „blind" kaldes konen,

når hun er kirkegangskone og har mistet

sit barn (N. Sams); bl— is, se blind-

skred.

blind brændenælde, J, T. 312 ==

blind nælde smst., en plante, døvnælde
tvetand, lamium album L. (Haderslev,

Østerlinnet).

blindbæk, no. adskillige egne af so

Feldingsmosen have vandløb under jorden,

hvilke vi kalde blindbække, J. Saml. V. 7

(S. Omme s.).

blindebrems, no, blinbræms æn
(Søvind s.) en brems, tabanus,

blindebuk, no, en almindelig borne-

leg; den har en stor mængde navne:

leq bien bok (Taulov, Sams); I— bleh

bok (Hmr.); ta bien bok el. bien i

bok (Vejr.) ; ta blin få bok (Søvind) —
leq blefvdman (Fjolde) ; blindøman (Sun-

deved); blinøman (Elbo h.);

leq blenømån (Agersk.) —
ta bien fåmom el. fåmom (Elbo, Gje-

sten s., Jordrup);

leq blindmom (Andst, Valsb,) —
leq blingrif (D,) —
ta fåplyk el, fåpløk (Hvirring, Nim h,)

;

å fjæl kuk (Mds. h.);

at lege mus i mørke (Ang.), se Mb. so

blindemumme

;

ta bien bok el. mørk i hæt (Thy);

ta fo^' ymt (Mors). —
Den, som blindes og skal gribe, svinges

rundt og sporges dernæst: hur æ syner,

nar, øster, væster? når han har peget

i de forskellige retninger, sporger han:

hur æ mi åhmors dar ? — han føres

hen til en dør og stilles med ryggen op

imod den, og sporger: ,jhwa skal a ha

te mi dåypr ?^' — Mjælk o skiden skåwer

!

— „Hur æ mi skije?'^ — lijed om en, så

finer do en! så griber han; løber han på
noget, råbes: flæsk! (D., Malt); jfr. Sgr.

IV, 96. 268. — Et barn leder den blin-

dede: æ lerer (leder) æn blin man! —
„vorhæn?" — Te ålmors låwt! — „Va
skal æ dær?'' — Slap sur mjælk å sørf

— „ Vor æ min ske ?" — Ler om en,,

te do finør en å kom int mer te mæ
iawten! — så svinges blindemanden tre

gange rundt og griber (N. Slesv.); han
banker på doren og siger:

a bøster å båyker,

a skider i mi skåf^ker,

ål dæm, dær gor i skulkroq,

di ska stekes mæ knapenol å synol,

di ska koqes i mi muwers stålgryd

i mår klåken syw,

å kywles øwer æ kærktgn imår klåken

tøl (Mors);

den, som skal tage, banker på doren og

siger: a bayker ep o mi baykedar, a freer

et ihwæm a tår, a tår bod9 stuwer o

smp; dæm, dær sejer i æ skulkroq, dæm
steker a mæ tusen knapenol! (Salling);

den, der skal gribe, lægger hovedet på
bordet og siger (vestj.):

a lijeqer mi lijeq

å væner mi stijeq

å søver mi sop mæ en sølskije

!

ål dæm, dær ær i kreykelkroq å mus-
hivåler æ sjæltåen! fålåw, så tår a!

blindeflue, no, blinflow æn (Søvind)

^ blindebrems.

blindemand, no. se blindebuk.

blinde rakker, no. se rakker.

blind formumme, no. se blindebuk,

blindgribe, uo. se blindebuk.

blindnælde, no. blejnal æ« -ar (Vens.)

Lamium ('?), sml. blind brændenælde.

blindskred, no. blenskrej (Mors);

blenskre (Rkb.) ; blejskré (Vens.) =- bien is,

is med sne over.

blindtarm, no. blintavm æn (D.)

= rgsm., i et kreatur; se lukt ende.

blindtidsel, no, blejtisel æn -sier

(Vens.) en plante, rimeligvis sonchus L.
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blindtosse ; no. (Horsens) et kort-

spil = nysgerrig hanrej.

blinger, no. hleriar æn -» (vestj.)

bæveræsk, populus tremula.

blingre, uo. bl^ti^r -rirsr (vestj.)

blinke med qjnene i et væk.

blingreløv, no. blsfiarldw (vestj.)

kaldes de små forkrøblede bæveræsker,

som årlig skyder op i den sorte hede

på steder, hvor der tidligere har været i

o

skov; de blive knap alenhqje og ædes årlig

af fårene; jfr. blingele, J. T. 181. 328.

se skade no. (fugl).

blingreoje, no. bleti^ryw æn (vestj.);

hle^kyw (Mors) — en person, som blin-

ker; tillægsnavn til skallen, se aborre.

blinke, uo. hlerik -ar -H -H (D.);

bl9iik -9r -d (Vens. ; Heil. h.) = rgsm.,

bl— mæ æ ywn; „kohn (karlene) blerikd

å bleriks e ham, de haj skut tij me de",2o

Grb. 58. 60; htva ska dæn blerikin te?

(Agger); jfr. blunke.

blis, no. bles æn (Thy); bles æn
(D.); blæs æn (Hmr.); blæjs é (Vens.;

Agersk.); blæs æn (Sams) — hvid stribe i

panden på en hest; almindeligt hestenavn;

hoppen kaldes blæs, hesten blis (Sams).

blis-and, no. blæstån æn -ærtør

(Mors) anas Penelope; bles ån, fulica

atra & aterrima, Schade Beskr. ov. Mors, 30

s. 162; også i hans håndskr. saml.;

Årh., Sgr. III. 160. 900.

blishone , no. bleshon æn (Rkb.)

en vandhone, fulica atra; bleskålo, flt.

(Sams) Sgr. V. 45. 423, er formodentlig

blishonens han.

blisset, to. bles9 (D., Løgst.); blest,

blæst (Thy) ; blæst (Mors) ; blæs3r (Vejr.)

;

blæs<*r^, blæds9 (S. Sams) ; blæsif (N. Sams)

;

J?æ;6-3 (Vens., Agersk., Andst) — 1) blisset, 4o

om en hest, med forskellig smstn. efter

hestens lød; se hjælmet, stjærn; jfr. brun-,

grå-, rød-, sort-, strevel-. 2) no fåb
blesd toj (D.) altfor spraglet og skinnende

;

de æ flåt fald blæs^ gomån (Holmsland),

siges om alt overvættes spraglet el. glim-

rende, om klæder f. eks. 3) et udtryk

(;m fuldskab, alm., blæjsd er mindre end

bkejsful (Agersk.).

blister, no. blister æn -dr (Thy) so

en slags saltvandsfisk, så lang som en

kabliau, blålig af farve, men smallere,

med langt smalt hoved, den fanges til

visse tider i Thy; gadus merluccius.

blit, blitting, no.. Mb. se biet, bletting.

blitte, no. biet æn -ar (vestj.) en
art søfugle; jfr. broge-.

blive, uo,

blyw -w^r blotp hl6ip9n (D., Spandet),

tf. blow^n el. blowdn (Rævs, Thy);

blyw -dr bløw bløwm (Lild s.. Heil.,

N, Sall.), nt. hlywdr (Vens., Sams,
S. Hald, Støvr., Vor, Hads, Års,

Hornum, Gjern), tf. også: blowdn

(Søvind s.);

bliw -w9 blow -dn (Hvejsel, Kolding);

blyw -dr blow -dn (Bradr.), ft. blow

(Ang.);
^

blu -d blaw -dn (Åbenrå) —
1) = vorde; de blytvdr warm , han æ
blotcdn vre; de ka blyw te ålhån (D.);

et svagt barn ka nåk blyw te få de

(vestj.) o: kan blive rask, blive til noget,

trives; den fattige var bleven godt ved

det, Kr. V. 381. o: var kommet til vel-

stand; æ ku bloiv et ve atdr æ tyr (D.)

O: blev ikke med kalv; huddn skal a

blyw aw mæ ham? blive ham kvit; dæ
blytvdr et nåwdt å dt; hur æ han blowdn

axf> ? (D.) ; blyw hen i dt, besvime ; de æ
blowdn hen fåmæ, blevet borte for mig;

blyw hen i æ tegyjrdn (D.) blive borte i for-

beredelserne O: der bliver ikke noget af

sagen for lutter forberedelser; Ja, hwa
skal dt hlyw te mæ dt! også absolut:

han blow som han två kihrdt i æ row
mæ dn tældknyw {D.) kom i en tilstand

som om ... — Som omtrentlige grænse-

punkter, hvor „blive" mødes med „vorde",

kan nævnes Sem v. Ribe og Agerskov,

syd for skilles der jævnlig mellem be-

tydningerne; vorde (s. d.) bruges dog

også ved Randers o. fl. st. 2) forblive,

vedblive at være; han blow hjæm, hen

(D.); han blow o æ haw (D., vestslesv.)

o: omkom på havet; di blow ve dnadn

(Ang., Valsb.), de forblev sammen; „dejni

trøstd ham mé, de de bløw nåk létf, te

haj kam tdbaq ijen" , Grb. 70. 91, at det

varede nok længe; de to gamle blev af

deres egen seng og lå på noget halm,

Kr. V. 309; de ka blyw gåt (D), det er

mig ligegyldigt; å, de blywdr wal! (D.)

det sker vel ikke ; de blow. sin få va e va

(Ang.) det stod hen for hvad det var;

i Angel og Mellemslesv. synes denne be-

tydning af „blive" enerådig.

blod, no. bio de (D., N. Snede,
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Varde; Hvejsel); bip -H (Hads, Ning h.,

Søvind); bluwdd (Andst); blpr (Lemvig);

blpi (Harlev s., Verst; Sønderj.); bluj

(Elbo h.); bluå (Taulov); blod (Jordrup);

bluw9 (Hmr.,Vrads) ; bluwd itk. best. bluwdrd

(S. Sams); bluw (Vrigsted v. Horsens,

Bj. h.); blow el. blåw (S. Hald; Mejlby,

Åle s.); bløj -9d (Heil. h.); bløj (Løgst.,

Vejr. s.); bloj (Hindst h.); blyj, bløj

(Thy) ; blad (Agger) ; bløiv é -w9 (Vens.)

;

blø (Han li., Mors) ^ rgsm. ; så rø som
bludj (Vejle); åvsn æ bip o æ kwæj (D.)

o: årelade den = få æ bloi løst (Vlb.);

<£ bip fålipf ham (D.) blodet forløb

ham; blodet rendte ham ihjel, Kr. VIII.

1()1; de ka nåk vær, de rør æ bip

(Rkb.) O: jeg blev vred; åhr ær æ bloi

så tynt, de ær alik^væl tykdr som van
(Ang.); hwans æ de dæ krøst^r bløj å

bær bløj å æjdr et sjæl æn bløjdrov?'

(Sall.), en gåde: sadelen, som en rytter

sidder på; slo jæn æ bip ud (D.) slå

ham til blods; han ho slo hans nej9s i

blpj han har slået sin næse til blods

{Søvind); gyj9r dt mæ kpl bip (D.) =
rgsm.; di ær å æ bip (D.), i æ blpi

(vestslesv.) af slægten; stel bip, standse

blod ved et tryllemiddel, kendt hele

landet over: læg din lægefinger på den
hojre hånd på stedet og læs efterføl- '•

gende: Jesus stod ved Jordans flod og
stillede blod; nu vil jeg og give mig til

at stille blod her ved Guds magt og

ved Guds kraft og ved den Hellig-Ånds

visdom. Nu skal det herefter hverken
bulne eller bløde mer end den mands
sjæl skal få nåde, der går til ting og
forsvær sig, der ved ret gjor uret; i navn
G. F., G. S. og G. d. H. Å., og tre gange
Fadervor. Kr. VI. 364. 107; jfr. J. Kamp
354. 1052; Feilb. Fra Heden 48; Jyske

Saml. IV. 115. 14—17. 153. 107. 108.

W^uttke nr. 518 = dølge blod, Sgr. IV.

120. 291. 139. 403 ff.; der var to karle,

der gik og slog på Høstrup eng; så som
de gik, gik den enes hølé mod et ben,

der sad op, og der springer blod af

benet op i hans hoved, Kr. VIII. 183.

303. 304., dette er tegn på at karlen er

en morder. — jfr. hjærte-, kalve-, men-
neske-, næse-.

blodblære, no. bløwbledr æn -bler9r

(Vens.); blådblæjr æn ^dr (Agger) blod-

vable.

blode, uo. Up -& blåj blåj (Søvind

s.) årelade et husdyr.

blodig, to. bluw9d9 (Andst h.)

blåd9 (Hmr.); bloåa (D., Vrads h., Hads
Bj. h., Hvejsel, S. Hald); bløw9 (Vens.)

bldj9 (Hindst h., Lemvig); blojd (Søvind)

bloj9 (Sønderj., Elbo h.); biore (Mds. h.)

blora (S.Sams); bløde (Hanh., Mors, Thy)
blådd (Agger); blude (Taulov, Jordrup)
1= rgsm.

blodisse, no. Mb. formodentlig =
landloddeser el. loddeser (s. d.).

blodpig, no. når man plukker de

slagtede gjæs i fuldmåne, skal der ikke

være „ blodpigge " på dem, Kr.VI. 258.58
= blodpind; små fjer fyldte med blod;

de bliver plukkede af, når gæssene sættes

ind til fedning, Sgr. IV. 156.

blodpind, no. bløpej, bløwpej i -j

(Vens.) på fugleunger og fugle de unge
blodfyldte poser, hvoraf fjerene udvikle

sig; dær æ nåk h—j åpå ham, tim.,

han er ømskindet.

blodpis, no. hløwpes de (Vens.)

sygdom hos kvæget.

blodplettet, to. bloptlæprd (D.) =
rgsm.

blodpose, no. blod^mwes æn -er

(D.) blodvable.

blodpøl, no. biopøl æn (S. Hald)
= rgsm.

blodpølse, no. bloipøls æn -Is (Ager-

skov); bløivpøls æn -er (Vens.); blojpøh

(Gisl. h.) ; hlådpøls (Agger) = rgsm. ; det

samme som sot pøls (Vens.).

blodrod, no. (Davbj.) roden af po-

tentilla tormentilla, Scp.; se hedenødder.

blodrød, to. bløwrø -t, flt. -rø

(Vens.) = rgsm.

-blods, sfe halv—

.

blodsdråbe , no. blosdrov æn -ver

(D.); blpsdrov æn (Søvind); blosdråv æn
-er (S. Sams) = rgsm., i tim. dær ær et

æn gtme, æn uh b— i ham.
blodskud , no. bluwedskåd æn

(Malt); blodskåj æn (vestj.) — et hold

i hoften.

blodsot, no. bUsot æn (Mors) en

sygdom.

blodspændt, to. Mb., siges en bøsse

at være, når man spænder om løbet

med hånden, i det man skyder, og over-

troen siger, at i dette tilfælde springer

løbet (Ribe).
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blodstemt, to. hléstæmt (Mors) med
imdcrløbot blod.

blok, no. blåk i -»r (S. Sams);

blåk æn -k (D.); hak. (Vens.) flt. hlåk;

itk. (Sundev.) — 1) et stort stykke træ,

det tykke af træet til grenene (Sundv.),

stammerne saves i blokke, som har pas-

sende læsselængde; træstykket, hvorpå

ambolten hviler (Vens.); hoqblåk (D.);

cylinderen på tromlen, æ trom^lhlåk^^

(Vejr.); overført om msker: æn lih fast

blåkf stærk, fastbygget person
;

jfr. hare-,

kirke-, blokferbandt. 2) en sammensat
tridse (Vens.). 3) æn hlåk aq^r (Agersk.)

agre, som ligger samlede i et stykke;

fra udstykningstiden et større skifte i

agrene : æ syndrhlåk, twærhlåk (Malt)

;

et kort stykke agermark (Vens., Silkeb.),

jfr. blokke af, baks-, ovn-, strygeblok.

4) en sammengroet busk, f. ex. en blok 20

lavendler osv., Mb. 5) leq æn hlåk, æn '

hlåk hlor, æn hamphlåk, horhlåk, rdwl9ii-

hlåk, syv9rhlåk (Rgkb.) sno et stykke

reb af disse forskellige æmner (blår,

hamp, liår, rævlingris, siv) i tojrelængde

= 4 favne, til får eller kør; hun ska

/ulk hlyw ståiv^n, dær æ gow9 nøj hlåk

får hin (vestj.) o: godt, nyt reb til at

tojre koen med; se tojreblok.

blokferbandt, no. et håndværks- 30

udtryk: å mur i blåk el, blåkførbant

(Støvr.), mure således, at fugerne i „kop-

per" (s. d.) og „løbere" (s. d.) kommer
lodret over hverandre, forsk, fra „kryds-

ferbandt" (s. d.).

blokke, uo. hlåk -dr -dt -H (D.,

Rkb.) — 1) blåk æ stowl ud, spile dem
ud med en læst; hlåk æn ræw ud (Andst)

== sæt æ ræn- o blåk, spile dens skind

ud; blåk træsku (Silkeb.) tilhugge træ-4n

stykkerne, hvoraf træsko forfærdiges, grovt

med økse; bl— jæn ud el. å (Andst)

vinde hans penge fra ham; han blåkdr

sæj åj} (smsts.) kommer sig hvad formue
angår; blokke sin bælg, fylde sin bug;

blokke sig, hytte sig i kulden, J. Saml.

VIII. 268. 2) hl— æn støk aw, hlåk æ
skar åp (D.) , når der på engen eller

marken er bleven et skår stående til-

sidst, deles det i blokke, så hver får sit so

stykke at slå el. høste, dette arbejde

kaldes da at blokke skåret op.

blokkemand, no. bl— sår havre,

se lokkemand; „blokkemand og jord-

mand", en leg (Nordsl.); hornene har
fristed på hver sten og kan kun gribes,

når de springer fra sten til sten; den,

som bliver grebet, er b— og j— og
skal atter gribe.

Bloksbjærg, no. blåksbjæra (vestj.),

derhen drager heksene midsommersnat
(vestj.) eller også til Bredsten i Norge,

J. Kamp 418,1397.; gid du sad på Bloks-

bjærg, Kok ordspr. 17. 175 (Sundv., vistn.

alm.)
;
go do te Blåksbjær9 mæ din tåtjk^r!

(Vens.) el. blot: go 'te Bl— (Vejle), o:

gå pokker i vold ! — jfr, Bovbjærg, Hek-
kenfelt, Høkkelbjærg, Naboskrog.

blokstykke, no. blåkstøk et (vestsl.)

et stykke af engen, som blokkes af (s. d.).

bloktromle no. hlåktrøm^l æn -ml9

(Sundv.) den sædvanlige tromle, mods.

reørøm^l.

1. blomme, no. blom [æn -3r] (Fjolde)

1) fingerende; skal i samme betydning

findes i Gjern h, 2) det indvendige i

hånden (Ang.) Mb.

2. blomme, no. og — træ, se plomme.
3. blomme, no. blom æn -dr (D.);

huk. (Vens., Sams) — 1) blommen i et

æg alm., sed som æn blom i æn ek, jfr.

bisp, provst; sml. dorl, hvidbold, rødbold,

æggeblomme. 2) ister i et slagtet dyr:

æ blom (D., Bj. h.), jfr. flomme. 3) æ
blom (Malt) harens hale i jægersproget.

4. blomime, no. blom æn -i>r (D.,

Mors, Sønderj., Fjolde) blomst, også væ-

vede el. trykkede blomster på toj; i

denne betydning alm. fra sproggrænsen

mod syd omtr. til Limfjorden; fig. de

slor blomar får æ ywn omæ (D.) når

man får et slag i ansigtet el. er ved at

besvime. — jfr. bi-, bæk-, kamel-, kar-

toffel-, kukkemands-, lamme-, maj-, nyse-,

onde-, rosens-, rug-, rød-, sirups-, å-,

blomst, bioster, leger, rose.

blommegård, no. blomgor æn (Ang.)

blomstei^have.

blommepotte, no. blompåt æn -sr

(vestj.) urtepotte.

blommeret, to. hlom9r9 (D., Vens.)

om toj med blomster i, blommet; også

om dyr: en sort- og hvidplettet hund,

en brunplettet hest kan kaldes bl— ; se

rød-.

blomst, no. blomst æn -»r (Vens.,

Thy, Mors, Heil. h,); blomst æn -dr (S.

Sams) = rgsm., bruges i Hjerm h. og
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nord for Limfjorden istedetfor blomme,
jfr, bioster; bobinets-, bussemands-, katte-,

korn-, maj-, silke-, åkåls-.

blomsterbed, no. hlomstdrhæj æn -j

(D.) = rgsm.

blomsterdusk, no. blomst9rdosk æn
(Varde) en buket.

blorke, uo. hlork -9r -dd (Lild s.)

rense munden for slim, spytte.

kunde ikke styre sig selv, han var så

hidsig.

blues, uo. hluds (D.) ; æn hluds ve H
mæ sæ sjæl (D.) man skammer sig hos

sig selv; dertil kan muligvis høre udtr.

æn Icu blus ve H nær dn hør 9t, a hlusst

ve H law a hør dt (D.) jeg gruede ved

at høre, om noget forfærdeligt.

blufærdig, to. hlyfad9 (Gjedsted);

blose, no. hlos æn -dr (Sem v.io blyfara (D., Hanh., Vens.) = rgsm.; let

Ribe, Agersk.); blås æn -9r (Braderup,

Valsb.) — en metalgryde stor, rund,

uden tæer; jfr. tsk. blase.

bioster, no. blåstør e (Vens.); et

bl— (Agersk., Ang.); blåsan (Fjolde);

blåst æn -sr (Thy) — 1) om frugttræers

blomster, alm. hele landet over, men
anvendelsen af ordet er noget forskellig

på forsk, steder, det bruges således også

forknyt (Hanh.); undselig, også om
mænd (D.).

blund, no. blun æn (D.); bluwn

æn (Agger) ; blun (Heil. h.) ; bluj i (Vens.)

;

blun æn (S. Sams) — en lille sovn;

„hon war bh så snot falc i bluj fori ..."

Grb. 128. 39.

blunde, uo. blun -dr (D.); bluwn

-9r -t -t (Agger) — 1) sove kort og let

om lyng, hør, kartofler, kål, boghvede 20 (D.)
;
^haj sa å blunc me hwot hivijl åpå

og måske flere planter; kun om kartofler

(Agger) ; æ ævdltræ stor i ful blåstdr (D.)

;

du skal få det, nea byqdt blyw9 mon å sh6w9n
ster i blåst9 (Søvind s.), kan siges som
svar på en begæring. — jfr. abild-,

hylde-, rosin-, sne-.

biostre, uo. blåstdr -strsr -dt -9t

(D.); bldst9r (Heil. h.), ft. tf. blåstr9

(Vens.) — 1) om frugttræers blomstring

samt enkelte andre planter, boghvede, 30

lyng, ærter, kartofler; æ tre hår aw-
blåstr9t (Hmr.), æ sne blåstr9r i æ hun-

daw (Malt), om store hvide skyer på
himlen. 2) han blåstr9r i æ huw9, hans

næjs bl— , er rød og hoven af drik el.

sygdom.

blot, bio. blot (Vens.) = kun, bare;

blot æn b9t9 smol; ordet findes vanskelig

ægte i vestj. ; blåt o bår (Agger) ene og
alene.

blote, uo. måske i forb. ban o blot

(Lønb.) O: bande og sværge; å blåt

(Vens.); Mb. anfører ordet fra Randers
egnen; jfr. J. Saml. V. 248: alle de som

qrm^n^' , Grb. 133. 9, di blun^ let (S.

Sams). 2) blun mæ æ ywn (Rgk.) blinke

;

de blunør får æ ywn, når man ser mod
solen, også blon9r (D.), jfr. blåne.

blunen, to. blun9n (Elbo, Andst,

Norv. Torrild, D.); han wår så blunøn;

de wår så moj bl— som han bøst9t g;
de gek bl— ; han slow bl— slaw, hårdt,

ivrigt, farende, rask.

blunk, no. blorik æn (Mds. h.) et

blink, med ojnene.

blunke, uo. bloi^k -or (Mds. h.)

blinke med ojnene.

blus^ no. bios æn el. blus æn = flt.

(D., Lild s.); blows{k^^ev)', blus e (Løg-

stør); bios itk. (Sams); bios et (Søvind)

== rgsm.; de ga æn blus, æ blus æ få
stuw9r i æ lamp (D.); Sæn Hans bios

(Lild s.); se nord-.

bluse, no. blus æn -9r (Vens.) et

klædningsstykke, se hemt; fr. blouse.

blusse, uo. bios el. blus blus blust

blust (D., Sønderj.); bios blos9r blost

blgst (Lild s.); bios blås blost blost (N.

unøtelige bruger herrens naffuen med i Slesv.); bios nut. blås (Lyne s.), bios el

bioten (?) och med banden; se Kalk.

blote 2, blone.

blotte sig, uo. blot sæ (Sall. ; vestj.)

;

blus (Andst) ; bios -9 -9t (Søvind s.)

;

blus -9r -t -t (Vens.); blows -9r -t -t

(Agger) — 1) antænde ild; bl— i æ bwn
blåt sæ -9r blåt blåt (Røgen, Randers,

\

(Agersk.); onør æ gryd; får, at9r ol (D.);

Vens.) — bare sig for noget, nære sig for i>o han blås æ åwn warm (N. Slesv.) med
kulde, a ku it blåt mæ (Randers), ikke

nære mig for kulde; han blot sæ gåt

(Mors) = kåm gåt fræ 9d; han ku ahr
blot sæ, han war så galsenør (vestj.)

lyng, ris el. grene ; di blos9r po sø, nær
di fesk9r (Lild s.). 2) blusse, om ild;

flimre, om et lys, æ il bios (Andst),

de blus, om lyset; -„haj stryq9 no nié
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håjiin får å stryq e å, mén sd blust e

åp, sd gnistern jjrost ni te hu sij9rn^

Gib. 139, 3, om marild; hlos, fiske ved

blus i åer og bække (Rkb.); de luen

mana gåri te di Most dpo Djanøs sø; så

gik dær jén mæ æn lest (lyster, s. d.) i

hans hån å æn kdr9 ful o Ijbri 9po hans

røq å æn ajm jén gik we sij o ham mæ
æn hlospåå; nær han så tdw néj Ijby, o

koran 9pod9n naj9n hans røq å han så lo

røw æn swawlpen å tæn, så kam géj^rn

(gedderne) å so poda Imr klar å wa
næm å ta ; sånt ka di oså bios 9po ijs;

fb nær géj^rn kam å glow9d 9po hlos9n,

så slbw di mæ æn yws po ijs9d éw9r

hans hu9^ så dånt fgj.r9n; de so hbwn
ud nær di æn stel awt9n blost 9po sø

(Lild s.). 3) blusse, blive rød, i ansigtet,

han blus, bios el. bios åp i æ huw9 (D.).

4) dær æ såd9n æn blos9n å baitøn ve 20

ham (D.), en talen med eder og for-

bandelser; jfr. blote, blase uo.

blussepande, no. biospån æn (Lild

s.) se blusse 2.

bly, no. blyi de (Andst, Løgst.,

Agger, Heil. li.) ; bli de (vestslesv.) ; bli de

(Sund\'.); blg h (Vens.); fetøjf best. -9

(S. Sams, Ry s.) — metallet, plumbum;
I6v9n hlyj (Agersk.) smæltet bly; så tåri

som hlyj (vestj.); do skul ha no smelc9io

bly, så kam do dæ nåk! (Vens.) spøgende

trøst i sygdom; glarmestrene (tatere)

„spandt bly" til vinduer og satte ruder

ind, Sgr. IV. 41, arbejdsudtryk, der be-

skriver den måde, hvorpå i gi. dage bly-

stænger omdannedes til vinduessprosser

;

se kirke-.

bly, to. bly (D., Thy, Sønderj.);

bléj (S. Sams) — om born, som kommer i

let til at græde ; tilbageholden, undseelig : 40

do tost int vær bly (Vlb.); se skalu,

skulevorn.

blyant, no. bliah æn de gi., blyan
æn de unge (D.); hly9nt i (Vens.) =
rgsm.

blyantspæn, no. bly9s- el, bliaspæn

i best. -pæn flt. -pæn best. -pæn (Vens.)

= rgsm.

blyfærdig, to. se blufærdig.

blyhat , no. blyhat i (Vens. ; alm.) 50

at få en bl— , bære en bl— = være
fuld.

blyknap, no. blyknap æn -p (Agger)
-= rgsm.

blykugle, no. bhjkul æn -Ur (D.);

bléjkul æn -9r (S. Sams) = rgsm.
blylod, no. bhjloi æn best. -9n (Lild

s.) = rgsm.

blymælket, to. blymjælk9 (Thy)
om en ko, blødmælket, som let slipper

mælken, jfr. hårdmælket, gysmælket.
blyring, no. bløjreti æn -ni (Silke-

borg) = rgsm.

blysprojse, no. blysprojs æn -9r

(vestj.) en sprosse af bly, som alm. fandtes

i de gamle blyvinduer; se bly.

blytækker, no. blytæc9r i (Vens.);

blytæk9r æn (vestj. alm.) = rgsm.

blyw, uo. se blive.

blyvindue, no. et vindue, hvor
ruderne er indfattede i bly; de wa jo 9t

ant en Ijærvæq o blyveniar, dær war i 9n
(vestj.) om en fæstegård.

blæb, no. Mb. en tynd kokasse

(Viborg) jfr. blåt.

blæde, uo. blæ -9r hlæjt blæjt (Brade-

rup): ft. blæt (Agersk.); ble -9r -9t -9t

(D.) ; blæj -9r -9t -9t (Ang.) — tage blade

af: ble kpl aw, brække bladene af kålen

til husbrug, dernæst overført om hvad
man erhverver lidt efter lidt, o ble sæj

te 9t (D.).

blæjre, no. se blære.

blæjs, no. se blis.

blæk, no, blæk é (Vens., Agger);

blak (Sundv., Fjolde, Braderup, Agger);

blek de (D.); blek best. blek9 (S. Sams)
— blæk til at skrive med; se blakke.

blækhus, no. blekhus æn (D.) =
blækkrukke.

blækket, to. blæk9 el. blæk9r9

(Agger); blek9 (Ribe) = rgsm.

blækklat, no, blækklat i (Vens,) =
rgsm.

blækkrukke, no, blekkruk æn -dr

(D.) blækhus.

blækskrin, no. hlekskrin æn (Nord-

slesvig) en lille kasse til skriveredskaber

og blækhus, som hvert barn nogetnær

for c. 40—50 år siden førte med sig

til skolen,

blæksprutte, no. blæksprut æn -9r

(Agger) = rgsm.

blænde, uo. se blande.

blænde, uo. hlæn -9r blæn blæn

(D.) = rgsm.; æ suwl blænør (Andst).

-blændt, se djævle—

.

blæne, no. (Vens.) Mb., en svaghed
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hos kvæget, når det ikke kan kaste

vandet.

blære, no. bier æn -9r (Vens.);

hlæjr æn (Sams, Harlev, N. Snede, Ran-

ders); hlæ^ el. yiæs æn -9r (Thy, Ran-

ders, N. Snede); hles æn -9r (Vejr., D,,

Malt); blæs æn -dr (Mors, Sall., Løgst.,

Vrads h., Rrader., Sundv., Angel); blejs

æn -er (Andst, Haders!., Agersk., Elbo h.)

— 1) blæren (vesica) på msker og dyr;io

i Thy skælnes mell. blæ^r = vable og

blæs = vesica; se blod-, svine-; jfr. isl.

bla9ra, tsk. blase, blære. 2) skældsord

til en kvinde; om et lille barn, „a ha

jø em be wæ ej a ås9 røt i toi å blerdn*^

,

Grb. 2. 16, jeg havde jo ikke bedre vid

end at jeg også rykkede i tåen på pus-

lingen; æn bep blæjr (Agger) lille, vigtig

person, se skid-.

blæreskind, no. blessMå (D.) huden 20

af den oppustede og torrede svineblære,

bindes om flasker og syltekrukker.

blæret, to. blæjrd (S. Sams); æn
bl— jæn, om pyntesyge kvinder.

blærevorn, to. blæjrurdn (S. Sams)
= blæret.

blærp, no. blærp æn -rp9r (Vejr.),

-rp flt. (D., Thy) — 1) en klat, noget

tyndt skarn (Mors). 2) en, der taber

alt, hvad han har i hånden (Løgst.) =8o
blærpæn (Thy); et forkælet barn, som

|

let græder (vestj.); jfr. blåt.

blærpe, uo. blærp -dr -dt -dt (D.,

Sønderj.), -dr ft. (Vejr.); blørp -9r -dt -dt

(Hmr.) — lade falde, mest om hvad der

er vådt el. blødt, do stor å blærpdr

(Løgst.) taber, hvad du har i hånden

han blærpdr i hans skrxjwhog, slår klat

en ko bl^— (Agersk.), kaster tyndt skarn

go å blærp o æ gwol (Gjedved) spytte 40

store klatter; om horns gråd: såsnår

æn rør hin, så blærpdr hun (vestj.).

blærpende, no. se blærp 2.

blærpning, no. blærpnøri æn (vestj.)

en stor spytteklat el. anden lign. klat.

blærpskide, uo. blærpskid -skiddr

-sked -skit (D.) have tynd åbning.

blærpspytte, uo. blærpspøt -dr -dt

(D.) spytte meget i store klatter.

1. blærre, no. blær æn -dr (D.) ; blær so

[æn -dr~\ (Års h.) — en kile både til at

drive ind og en kile i marken; deraf

hos Mb. blerre uo. og bl— pind no.

2. blærre, uo. blærd -r (Agersk.) slå

en kile ind, æ (h)juldr blærdr æ fel, slår

kiler i hjulfælgene; å blærd let ve (smst.)

støtte ved små gaver.

3. blærre, no. (Sønderj.) Mb. en lille

flojte, skåret af hyld el. af en pilegren.

-blærrepind, no. Mb. (blerrepind) en

pind el. et lille stykke træ, som stoppes

i et hul.

blærre-ved-pind, no. blærd-ve'-pen

(Agersk.) en pind, der befæstes på en

rund skive, og som frit kan dreje sig

som en dobbelt stiv viser på et ur om
sin midte; kredsen er afdelt i felter med
tal som på en urskive; der gøres ind-

sats, de spillende slår til pinden (viseren),

er der indsats, hvor den standser, vindes

der; er der ingen, skal der sættes ind,

såmeget tallet lyder på.

Blæsbjærg, no. Blæsbjærd (Bor-

bjerg s.), Blæsbjærd hivælp ær nåk apr

dæj = du er doven; udtrykket skal have

hentydning til en herregårdsforvalter, som
kaldtes i folkemunde æ Blæsbjære hwælp;

han bowdr åpo Blæsbjærd (S. Hald) på

et sted, hvor det altid blæser.

blæse, uo.

blæs blæs blæst blædst (Valsb.);

blæs blæsdr blæst blæst (Vens., Heil.

h.; Mds.); blæsdr nt. (Løgst.);

blæs blæs blæst blæst (Sams);

bles bles Mest Mest (D.);

blæjs blæjs blæjst blæjst (Andst, Elbo

h., Hvejsel);

bles bles blest Mest (Søvind s.)

— 1) om luftens stromning; de bles

åp te stårm (D.); de bles så stærk,

te dær ska ni kældifdr te o hål æn
kaiskin (vestj.), el. at femten kjællinger

kan ikke holde den sekstende, Kr. VI.

272. 187; dær må et bles kgl vin o

dæm (vestj.), de må skånes for ethvert

ubehag; han ær et Mest te byj o dn

knep) boqdthahn (Ribe), o: han er ikke

tabt bag af en vogn ; de hå nåk Mest hart

ve jær! (vestj.) siger man, når en nylig

er bleven klippet; se bladder-, knaldre-,

knildre-, raller-. 2) puste med munden;

bles æ lys ud (D.); blæst mjælk (Sall.),

Mest mjælk (vestj.) skummet mælk, fordi

man kan blæse fløden af; læ wås bles

o dt (vestj.) siges, når man støder sig.

3) bl— på klarinet, flojte, han Mest i

æ klarinæ't (D.). 4) a blæjs dæm æn
støk, foragtelig (Andst); a blæsd et støk
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bw de kærdstinj (Silkeb.^ alm.); han fæk
nåw9d å blæjs o (Andst); om et uheld,

der rammer, som man under en (se

nr. 2); han hår reqtiq fåt »n blæst åp
(Mds, h.), om et kreatur, fedet, flæsket op.

blæse, no. se blære.

blæsebælg, no. hleshæb æn (Sø-

vind s.) om smedens bælg.

blæseorm, no. blæsworm æn (Mors)

et dyr, som hører overtroen til og som lo

kan blæse gennem syv kirkemure, men
ikke gennem et par pindhoser o: strik-

kede stromper, jfr. Sgr. III. 16, se omme,
æve ; i Hads h. kaldes den bl— ; for-

ældrene formane her deres born, når de

se en mistænkehg stor orm, da at spytte

og sige følgende besværgelse: føj, fo

skån, a fo olie skån mie! fy, for skarn,

jeg får aldrig skarn mere; se J. K.

218. 224.

blæsepibe, no. hlæspiv æn -v9r

(Støvr. h.); bléspiv æn -jnvd (Søvind s.)

— en flojte, som born får til markeds-

gave; „han gik ålti mæ en blæhspiw i

lommen", Jyd. I. 48.

blæset, to. blæsende; de æ så blhset

i dcen hejd ti (Søvind s.), o: det blæser

så meget i denne her tid.

blæsevejr, no. blæjsvæjr (Elbo h.);

blæswer é (Vens.) ; blésvép et (Søvind s.) so

= rgsm., blesin wæjU (Agger).
|

blæst, no. blest æn (D.); blæst i
\

(Vens.) ; blæst -dn (Sams) ; blæst æn (Elbo

h., Mds. h., Taulov, Hmr., Thy); blæjst

æn (Hvejsel s., Jordr. s.) = rgsm.; han
gor æn gråw blest å 9t (D.) o: gjorde

mange ophævelser over; slå H i æ blæst

(Vlb.) = slå det hen i vejret; jfr. by-,

knalder-, op-, raller-.

-blæst, tf. se omme-.
blæstet, to. blest^ (D.) om vejret,

når det blæser meget.

blæver, no. blævBr æn, de (D.,

Andst, Ginding h.); blæpsr æn, de (Mors,

Lild s.) — 1) tyndt mudder; lervælling;

skyd blæp^r (Mors) køre mosedynd ud

på en trillebør fra graven, hvor det

æltes, til læggepladsen, hvor det væltes

af, bredes ud med en jqnskowl og derpå

skæres i firkantede stykker. 2) han hår ha

æn blæim- p (Rgkb.) = en rus.

blæverfed, to. blæverfijpd (Hanh.)

smækfed.

blævre, uo. blævor -vr9t (Hmr.,

Vejr., Mors); blæbsr -br^r 'br9d (Lild s.)

— klatte med noget vådt, hl— mæ nøj
(Vejr.) ; de blævrer øypdr = løber over

(smst.); have tynd åbning, om msker og
dyr (Andst); jfr. bladre, blavre, blærpe,

blatte.

blævret, to. blæbsrd (Mors) dyndet,

fuld af mudder, om en vej f. eks.; han
æ slem blæprs (vestj.) meget beruset.

blævring, no. blæbrari (Mors) =
blæver ; æ wæj står i jæn bl— o : pøl

;

æ kat gor æn blævrdri o æ gwål (vestj.)

en klat.

1. blød, to. blød blød (D., Mors); blød

(Thy); blør (Sønderj., Vejr.); Uob blot

(Sundev.); bløi (Sporup).; bløi bløt flt.

bløi (Søvind s.); blød (Halling); blé bløt

blé9 (Vens.); bløj (Heil. h.); blø9 bløt

blød (S. Sams); blye blot blgd (Ang.) =
rgsm. ; let at forknytte, bl— a sæ (Vejr.)

;

jfr. plævver-.

2. blød, no. 6Zø(Vens.); JZoa (Sundv.)

;

blød (D., Mors, Andst); blør (Vejrum,

Sønderj.); bledd (Alsø) — lægge, sætte,

komme linned, klæder, toj i blød, ligeså

fisk, kød; dæn kuwsn æ guiV9 te å slo

i blød (D.) hun bruger meget, lignelsen

taget fra saltmandsfadet, slo moj i blød

(Lindk.) bruge meget, slå pæii i bl—
(Sønderj.) være ødsel; hun hår bdhbiv

å leq i blød i nud daw (Mors) om et

skident kvindfolk; leq sit huw9 i blø

(Vens.) anstrænge sine tanker for at finde

ud af noget, leq i blød (Sams); fo i bløi

(Søvind s.) få våde fødder.

1. bløde, uo.

blød -dr bløt bløt (D.);

blød -9r blot blot (Agger), sj. ft. bloj,

tf. bloj;

blø -dr bløt bløt (Mors);

bløi bløj9 bløit bløit (Søvind s.);

blød el. blb -dr bloj bloj (Vens,, Thy,

Hvejsel)

;

bloj -dr bloj bloj (vestsl.);

blb blød bløj bløj (S. Sams);

bloj -dr (Åbenrå);

blor -dr (Mds. h.)

— om blodet, der løber; i D. siges alm.

istedet: æ bip læpdr; menæs &Zé3 (S.Sams).

2. bløde, uo. bid -dr blédt blét (Vens.)

;

blø -dr blot blot (Thy); blød -dr bløt bløt

(D., Mors); blør -dr bløt bløt (Vejr.;

Sønderj.); bloj -d -d -d (Sundv.) — bløde,

d. e. gore våd; jfr. blønne.
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3. bløde, no. blød æn (D., Thy, Mors,

Hanh.) ; blé9 (Vens.) ; Mør (Vejr., Sønderj.)

;

bloj (Sundv.) — 1) dynd, blødt sted på
marken; gå, løbe, komme i bløde, om
kreaturer, alm. ; de æ bæpr å go æn
mil å si wæj æn å sej æn månød i blød

(Mors), ordspr.
;

„de æ ber å cør om-

hrevi i jén stoj ej se i blø i tow'^ , Grb.

239. 195, det er bedre at køre omkring

i en time end at sidde i bløde i to;

go i blød ipr (Mors) komme galt fra

noget; Icø-r i blød (D., vestj.) en tavleleg:

man tegner en ko på tavlen, rundt om
den i en firkant otte nuller, så at der

er 3 i hver af firkantens sider ; A. siger

:

„træk fra det nul til det!" B. trækker

en streg, og således fortsættes, men
stregerne må ikke røre el. skære hver-

andre, der skal være plads til at koen

kan trækkes ud. Hvert nul skal røres

2 gange. Derefter skal koen trækkes

ud. A. holder B. for ojnene; denne

sætter sit griffel på koen og forsøger at

trække i blinde en streg på tavlen ud
af kredsen uden at røre el. overskære

nogen af de andre streger; lykkes det,

vinder han, ellers „trækker han koen i

bløde " ; legen kaldes også : trække ko i

dynd, kjøre til mølle (vestj.), trække

nuller i hus (Valsb.)
;

jfr. søk. 2) vi fæk
æn guw9 blød idaw (Malt, Andst) ; æn bløi

(Søvind s.) = regn; se aften-.

blødelig, bio, [blødds] = rgsm.

;

faller håd han row^ undtavv^wen nær han
sow så søhdele så bløhdele", Blich. Bindst.

blødhjærtet, to. bløhjat^ (Vens.)

som let græder, frygtsom.

bløding, no. blød^^i æn (Hmr.);

bløddfi æn (Han h.) ; blod^fi, blor^ti (vestj.)

;

blødnsq æn (D.) ; bU9ii i (Vens.) — regn,

som bløder igennem, at få en bl— =
blive gennemblødt.

blødmundet, to. blødmon^ (D.) om
hesten = rgsm.

blødmælket, to. blødmjælks (D.)

= blymælket.

blødskindet, to, blødskins (Lindk.)

den, som er blød af sig enten til at

give eller modtage tugtelse.

-blødt, tf. se op-.

blønne, uo. bløn -9r -H -H (Hmr.,

Løgst.), bløn (Vrads h.) ; blån (Elbo h.) —
smelte sne, bly, både virk. og uvirk.

;

æ sne blånør (Elbo) er ved at smelte,

jfr. brede; æ sne blynøt^s å æ
(Mors); = blødne?

1. blå, to. bio bio flt. bio (D., vestj.,

Thy, Agger, Kolding); bio blot flt. bio

(Vens.) ; blod bloH flt. blg9 (Sams) ; blg blåt

(Søvind, se slå); blo9 (Løgst.); blåø blåt

(Sundv.) — 1) blå; å sæt blot i tøw

(Vens.) se blåelse ; himmel-, kul-, lyse-, lød-,

mellem-, mørke-, sorte-, jfr. pukkelblåt.

10 2) ordet synes i en enkelt forlDindelse at

betyde sort, jfr. kulblå.

2. blå, uo. blg -dr (Andst) gore blå,

farve blå; æ tøw blgr (Agger), smitter

blåt af; æ gryd blgr (D.) farver maden blå.

blå, no. og smst. se blad.

blåagtig, to. blåawtø (Brader.) ; blo-

awtd (D.); blgajtd (Søvind) = rgsm.

blå-Bodil, no, blg btiwdl (Tåning);

blå buw9l el. buwdn (S. Sams) — den
20 blå kornblomst, centaurea cyanus L.

blå buner, no. flt. J. T. 356 , en

plante, gronstribet gøgeurt, orchis Morio L.

blåbunke, no. J, T, 77, en græsart,

alm. blåtop, enodium coeruleum, Gaud.

blåbær, no. blåbær e = flt. (Vens.,

alm. Slesv.) frugten af vaccinium uligino-

sum L.
;

planten selv hedder blåbærris;

de wår et mipr en æn blåbær i æn ko-

mul (vestj.) om noget overmåde ubetyde-

30 ligt, se også under bjorn; frugten af

rubus cæsius (Årh., Als, Sams), J. T,

204, 335; af vaccinium myrtillus, J, T,

255, alm.

blå duer, blg dudr (Thy, Himmerl.)

en plante, venusvogn, aconitum Napellus

L. kaldes også „træsko" (Årh.), træsko-

blomst, jærnowt (Mols), huwdssåk9r (s. f.

Årh.), åhfår å åhmor i æ kalæ's (v.

Haderslev).

blåelse, no. blodls de (D.) sættes til

vandet, hvori linned skylles for at undgå

et gulligt skær, kaldes også bio kuhr (D.).

blåfader (?), no. J. T. 321. {blåfår'\

en plante, gøgeurt, orchis L, (Årh.).

blå fingerbøller, no. flt, J, T, 49
= blå klokker (Thy) o: camp, rotund,

blåflue, no. blåflåw æn -dr (Ager-

skov) spyflue, musca vomitoria, carnaria.

blåfrossen, to. blofrøsdn (D.) blå

60 af kulde, om mennesker.

blåfyr, no. blåfur de (Vens.) det

dårlige, løse fyrretræ.

blågræs, J. T. 8, en græsart, alm.

kvik, agropyrum repens, Beauv. (Vens.).
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blågron, to.

blågrå , to.

(Agger) = rgsm.

blåhat, no.

kiiaulia urvensis,

hlogron (D.) =

hlofjrp (D.);

rgsm.

hlågrg

en plante,J. T. 119

Goult.

blåhjælmet, to. Uohjælms (D.) om
kør: af lividlig farve og hjælmet (s. d.),

blåhærde, no. hlåhar (Agger) — 1)

de hår hlåhar, blå hærdning, er anløbet,

blåmink, no. hlåmerik (vestj.) spø-
gende om den, som har en grålig eller

mørk ansigtsfarve.

blåmunke, no. blomo^k æn -yk
(Thy) = blåmånd, cent. cyanus; navnet
bruges også om knautia arvensis Coult.

(Vens., Thy) og echium vulg. L. (Rkb.),

jfr. J. T. 55.

1. blåne, no. blån æn -ner (Mors);
blot om stål. 2) også to. blårød af kulde. 10 &Z^w æn hlanar (Thy); hlon æn hidnar

blå hons, no. flt. J. T. 3. en
{)lante =: blå duer (Sams, Himmerl.).

blåhå, no. hlåhp æn -dr (Holmsl. klit),

en slags haj med pigge på ryggen, galeus

vulgaris — håhæst ; formen synes at måtte
tydes „bladhå".

blå jomfru, no. en guldsmed (libel-

lula) med flad blå bagkrop (Sall.) Sgr.

III. 95. 21 ; se jomfru.

blåklokker, no. flt. J. T
352. 188. 355, en plante, rundbladet

klokke, campanula rotundifolia L. (Vens.,

Thy, Rkb.) ; stormhat, aconitum napellus L.

(Holstebro); opret kobjælde, pulsatilla

vulgaris Lob. (Ålborg) ; smalbladet entian,

gentiana pneumonanthe L. (Holstebro,

Sall.).

blåknap, no. blåknap æn [-p] (Rkb.)

= blåmand, cent. cyanus L.; blå knapper
J. T. 310
(Silkeb.).

blåkol, blåkoUing, se bladkol.

blåladen, to. hlolddd (D.) = rgsm.
blåleger, no. blåljeqar flt. (Rkb.)

stedmodersblomst, viola tricolor L., navnet
bruges også om jasione montana L. (Rkb.),

knautia arv. Goult. (Rkb.); centaurea
cyanus L. (Ribe) ; succisa pratensis Moenck.
(Rkb.), J. T. 55. 116. 239.

(Hjerm., Hmr.); blon æn -nar (Andst);

blån æn -dr (Elbo h.) — 1) en lille

drivende sky, dær ær æn blån fur æ
suwdl (Thy); de ræjnar et a hwær blon

o æ hemdl (vestj.) ; de vel nåk snar drep
å æ blon (vestj.) o: regne; dær trækar

nåk blånar åp (vestj.) siges til born, som
begynder at græde. 2) tågeplet for

ojnene, de slor bionar får æ iwn (Andst)

;

99. 20 dær gor blånar får æ ywn som blårgans

laqmar, el. som tentalærkanar, el. som
tælakmjw skawt (vestj.); dær drywar
blånar får min øwn (Lild s.); de gor i

bionar fåmæ (S. Hald) forvirres. 3) også
en slor uformelig hat el. hue (Vejr.);

jfr. blomme, blunde.

2. blåne, uo. blon -ar -at (vestj.) føre

ugudelig og bespotteHg tale, han bionat

o banat æn fåla tij, han banar te de
blåmunke, jasione montana L. »o blmar om ham, jfr. iDlote ; så kjørte han

hjem på staldmøddingen ret til det blå-

nede, Kr. VIII. 242 o: så det røg el.

Ign. udtryk for overmåde voldsom kørsel.

I

blånellike, no. J. T. 55, centaurea

cyanus L. (Mors).

blåneret, to. bionara el. blånara

(Hmr.) skyfuldt.

I

blank, se blank.

blå Ole, no. J. T. 310 =^ blåknap.
Uålar de (Thy); &MZ;er 40 jasione mont. (Hammelev).

fattig på

blåler, no.

de ik. (Vens.) — en lerart

kalk ; se gjødeler, hvidler.

blålig, to. hlåla (Braderup) = rgsm.
blålilie, no. J. T. 55. 285. cen-

taurea cyanus L. (Varde) ; aquilegia vulg. L.

(Silkeb.).

blåmand, no. blåman æn -min
(Agersk.) kornblomst, centaurea cyanus L.,

blåmænd, J. T. 1 1 9. (Mors, Vens., Thy,

blå pæk, no. J. T. 114. sværdlilie,

iris germanica L. (Als).

blår, no. blpr é di (Vens.); dæm
bl— (D., Sams, Agger, alm.); bloar

(Fjolde) ; blåa flt. (Sundv.) — de grovere

taver af hørren; de ska prowas, antan

de så gor i hør ælar blpr (vestj.), o:

hvordan så end udfaldet bhver; do fækst

din blåar svæpn (Angel) kom galt afsted

;

Lemv., Salling); — blåhat, knautia arv, sosfe^ blpr i æ øwn ojæw(Agger) = rgsm
Coult. ^(Holstebro, Vens., Thy).

I se NyropV. Sk. s. 88, oprindelig blåne (s. d.)^

blåmandstobak, no. blomaiistoba'k blårbrik, no, blorbrek æn -ar (Vens,)

(D.) en slags tobak, der solgtes i poser,
|
en lille kurv, der befæstes på rokken

hvis mærke var to blå mænd.
j

og hvoraf blårene spindes.
Feilberg; Jydsk Ordbog. 7
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blårgarn, no. Uåqdn de (D., Agersk.)

;

hluryår de (Agger); blgrkan de (Sundv.,

Ang.); Uqrgdrn de (Fjolde) — garnet og
tojet vævet deraf; hlåqdns laqon^r (D.);

den, som holder sig til tosel og blår-

garn, den er altid nøgen, hvem der

holder sig til vadmel og læder, de har
altid klæder (Branderup), Kok ordspr.

110. 1241.; se 1 blåne 2.

blårhoved, no. Uorhuwd e (Vens.)

=: blårbrik.

blårhække, no. Uorhæk æn (Varde,

Thy) = blårbrik.

blårpind, no. hlorpin æn (D.) =
blårbrik.

blårpirre, no. hlorper æn (D.) =
blårbrik.

blårspjarre, no. hlorspjar æn (D.)

;

hlorspjaris (Hvejsel) = blårbrik.

blårspryd, no. hlårspryr æn (0.

Linnet) = blårbrik.

blårville, no. hlåavil æn -3 (Sundv.)

blå.r opviklet i et løst hoved.

1. blase, no. (Haderslev) Mb. en måde
at fange fisk på ved blus om natten;

jfr. blusse.

2. blase, no. hlås æn (Vens.) æn réjti

bl— ^ stor tyk kvinde; hon ær æn swå
hlås (Løgst.) før ; fyldig, halvvoksen pige

;

jfr. blære, se blose, samme ord? 30

blåskimmel, no. hlosJcsrml æn -mldr

(D.) en hest af en særegen farve.

blåskimlet, to. Uoskemld (D., Andst)

om kør og heste: af en hvid farve, som
falder i det blålige; ligeledes spøgende
om et menneske med gråsprængt hår.

blåsko, no. = blå pæk, iris germa-
nica L., Sgr. V. 75. (Malt h.).

{

blåsmand, (Sønderj.) Mb. lygtemand,
\

jfr. blusse. 40

blåsort, to. hlåswåt (Agger) =
rgsm.

blåspættet, to. blåspjæter9 (Sams)
= rgsm.

blåsten, no. hlostijpn de (D.); hlo-

stin (Søvind) — et farvemiddel, berliner-

blåt.

blå stjærneurt, no. J. T. 221. en
plante, blå skjolddrager, scutellaria galeri-

culata, L. (Ålborg).

blåstribet, to. hlostrivdrd (D.); hlå-

strivdt el. -strivat (Søvind) = rgsm.

blåsur, no. blåsur (Vens.); blåsip

(Søvind); blås9 (D., Andst, vestj.) om

mælk, syrlig uden at være sammenløben;
deraf blås9rhejdr no. (Holstebro).

blåtavl(er)et , to. blotawlor^ (D);

blåtawUt (Søvind) — blåtærnet, om toj.

blåtærne, no. blbptar el. bloMar
el. blbtar æn -sr (Thy) ; blåttan æn -dr

el. blottan -tandr (Mors) ; blåtdr æn (Vejr.)

en søfugl, sterna nigra Lin.

blåtårn, no. [blptonl (Vens.) fange-

hul i æventyret; „tvår e ene fule saj,

så skul haj sétds i Bioton'', Grb. 104.58;

„de bio ton" , 69.

blåurt, no. J. T. 55. kornblomsten,

centaurea cyanus L. (Sams).

blåvej, no. J. T. 283. en plante,

blåsimmer, anemone hepaticaL. (Horsens).

blåwæt, no. se bladvægt.

1. bo, uo.

huw9 -r buw9 buw9 (D., N. Farup);

ft. hiw^d -iv9d (Andst h.);

hukø buwdr buw^ bu9j (Bur s.)

;

buw -9r -yp -tfø (Rårup, Hvejsel);

botp -9r wdd -wdd (Rødding (M.), Thy,

Falslev v. Mariager, Heil. h.);

bbw -9r -w9t -w3t (Nimtofte, Grenå, S.

Hald, Støvr. h., Hasl. v. Randers)

;

bu ft. btvåj (Grenå);

bow -9 boj boj (Tiset, Århus);

bow -9 båj båj (Dover s.. Vor, Hjelmsl.

h., Røgen, Linå, Søvind s.);

bow -9 bod el. båd bod el. båd (Hads h.)

;

bow -9 bor bor el. bow9 (Vejlby, Årh.)

;

bow -9r bow el. -9d bow el. -9d (Lødde-

rup. Mors);

bow -9r -w9 -w9 (Vens., Sams);

bow -9 buw9 bu'W9 (Sall., Fur);

bo bor boi boi (Branderup, Braderup,

Ballum; Ang.,^ Hjoldelund);

bo bo9 boi boi (Åbenrå; Sundev.);

bue -r bu9j budj (Egebæk)
= rgsm.; vel do mæ nåw9t, så ved do

hur a bow9r (vestj.); „de er ene gåt å

bow åpå alfårwæj'^^Grh. 239. 203, ordspr.

;

se Lyngby Uo. s. 100; hans ku9n fék

båj æt9r æn klgq man te dæ bor hæn
ve Hendrop (Lisbj. Terp).

2. bo, no. (Thy) Mb., en 20 favne

lang nigarnsline, som bruges ved hav-

fiskeriet til at lette stenen, der holder

torskelinerne.

3. bo, no. 1) -bow et (S.Hald h.);

-buw9 el. -6o«^a (vestj.); -&pi (Sønderj.) —
i forskellige smsætn. bolig for dyr, jfr.

hugorme-, humle-, mose-, muse-, myre-,
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i

orme-. 2) huw^) (D.), bo i retslig be-

tydiiini^'; et hoiv (Søvind), ushjwt ho

(smsls.), jfr. sterv-. 3) fristed i bornenes

g (Rkb.); ordet kan ikke sikkert skæl-

es fra bod (s. d.); formerne synes at

å over i hverandre. .

4. -bo danner, som sidste del af en
smsln., udtryk, som betegner beboere fra

forskellige egne:

boble, no. hovel æn -vUr (D.); hbv3l

-U (Søvind s.); hobd mi -hhr (Vens.);

havel æn (S. Sams) = i'gsm.; gå som
en b— på vandet (Vens.) o: på gravens
bred.

boble-pandekage, no. huhdl jxmkaq
æn -dr (N. Sams) æbleskive.

1. bod, no. how æn -w (Vens.) ; hutpe

æn -w^r (Mors, Løgst., Vejr.); flt. huice
Darum: 'Mapho{Mimø),Fynho,østerho,'^^(Eo\viMi\. kl.); huwdd æn -wad (Thy);

væst9rho, ellers: æn nar9s man, en
mand nordfra, æn syn^rH Ml, en
karl sønderfra.

Vejrum: æn Hasys9lho -ar (Har-syssel),

Saldriho (Salling), Tøho (Thy), Ty-
hwolmsho (Thyholm).

Lild : Glebordn, hest., beboerne afGlæde

;

Kjahoron, hest., beboerne af Kjær.

Mors: Hanisho (Hannæs); Hemolbo

bpi et hoi (Agersk., Sundev., Ang. ; æn h—
Valsb.); hyø et (Fjolde) — 1) om fiskernes

boliger ved havsiden, hvor de i fisketiden

bor sammen med espigerne (s. d.) (vestj.).

2) butik på et torv ved markeder i et

opslået telt; dernæst også om købmandens
sædvanlige udsalg; jfr. kram-, pintse-,

øl-, åle-. 3) hoi et (Valsb.) et lille spis-

kammer mod nord, se Feilb. Fr. H. s. 8.

(Himmerland) , Sahmbo (Salling), 20 så gik di sin in i æ hui, dær hæn maw
Wænslho (Vensyssel), Tøbo; Må-
saribo glds.

;

Thy: Jga&o^^g&o (Agger), vistnok også:

Au>9rbo, se Aggerbo.

Vensyssel : Hemdlbo, Jølbo (Gjøl), Mås-
f'i^bo (Mors), Skawho (Skagen),

Søjdrbo (syd for Limfjorden),

Wæj9lho (Vensyssel), Tybo;
Molb. anfører : Helbo (Helgenæs),Annøbo

el. Annibo (Anholt), se Helbo;
S.Sams: Fynbow -dr, Mdlbow (Mols),

Tunhow (Tunø), Tybbw, Wænølbow.
Østslesvig: Gjennerbo, se nitte;

Sundeved: Sondho (Sundeved), Arplbo
(Angel);

Fjolde : Fynhodr enkeltt.,^r3&oar(Ærø)

;

jfr. boerer, gjenbo, havbo, klitbo, skovbo,
vesterbo, østerbo, -er, -ering, -ing, -inger,

-ning; -mand; Fransos, Spaniol.

slaws pøls å flæsk å kø å æjs mojl gåt,

Gr. Gvd.M. III. 221 (Angel); jfr. nta^lke-.

4) buw9 (vestj.) fristed i leg, se 3. bo.

2. bod, no. i en enkelt tim. : hon fæk
howr få æstjarmr (vestj.) om en letsindig

kvinde, som bliver forført; se astjammer.
boddike, no. se buddike.

Bodil, no. Buwdl (D.) alm. kvinde-

navn; en kjæp i en kjol, det siger Bol
30 (Vens.), se J. K. 46. 20; dæ æ nåk te

Budt å ål honan (Årh.) Skgr. 1. 191. 1179,

o: der er nok og mere til; jfr. kysse,

se blå-.

bodlag, no. huw9laiv æn (Holmsl.kl.)

består af 2 karle og 2 piger, espiger,

som bor sammen i én bod; de æ gråw
fle^k falk o ha h— mæ.

boerer, no. bmc9rer flt. (Thy) æ b— ,

spotteord for Thyholmboerne, Ttjhwolni
5. Bo, no. hg (D.) alm. mandsnavn ; 40 el. Hwdhnms Ian, se Holmbo.

Bpsdn, stammenavn.
bobinet, no. bomhinæ't (D., Malt)

en slags meget åbent toj, som bruges
til kvindekapper og hovedtøj, en slags

tyl (fr. tulle); fr. bobine, en ten.

bobinetsblomst, no. J. T. 356. en
plante, bukkeblad; menyanthes trifoliata L.

(Thy).

boble, uo.

hoval -vldr -vdl -vdl (D., Andst);

hobdl -bUr -b9lt -bdlt (Vens.);

hopl -p -fdXt -fdlt (Sundv.)

= rgsm., om luftblærer i vand f. eks.,

æ van bofidr (Sundv.), se bovelop.

bof, to. hof (Valsb., Andst) plump,
rå, voldsom; han æ så h— i H; hojtsk.

buhe, plt. bof.

boffel, no. hofdl æn (Malt h.) skælds-

ord, grov, rå i tale og væsen; æn uwn
hofdl (Agger), se poffelhoved.

bofhoved, no. hofhuwd æn (Andst);

bofdlhudj æn (Elbo h.) skældsord: en

plump, rå person.

bofle, uo. bofdl -fler bofdlt (Agger)

skælde ud, skænde
;
go o bofdl fræ mår

o te awtdn.

1. bog, no. hpq æn høqpr (S. Sams),

flt. heqdr (N. Sams) ; bgq æn høq^r (D.)

;



100 bog-^boghvededrev

huk, (Vens.) flt. høqar el. høq^r; flt. hodd

(Søvind); bodk æn ftofer (Brader., Ang.)

;

ho9k æn holes (Sundv.) ; hvjsJc æn bokar

(Egebæk) = rgsm., hål bpq owdr, før
te bpqs (D.)

;
„hon fåtal^ hwant de jik te,

næ di (heksene) kam te Troms cerk å

skul skryw9s ej i de røj bog", Grb. 152.2;

„Så tor haj (djævelen) i syjl å preks

trej hivohr i htva djæ paj å så skryw^r
haj djæ nawn mé djæt ijn bløw i en

grussis stu røj boq" , Grb. 153. 14; han
kapetslfæstH H å æ swåt bpq (vestslesv.)

o: bandede; a ær et i hin bpq (vestj.)

o: yndet af hende; han wa tsfræs te æ
bøqsr wa bræn å æ skwolmæjstsr wa
hæn (Sall.) om den dovne dreng; sæt

jæn æ bosk (Sundv.) i kortspillet bunke-

hanrej (se rakker) tvinge modspilleren til

at tage bunken; se alter-, billed-, bonne-,

dag-, doktor-, glemme-, historie-, kirke-,

koge-, lomme-, lære-, læse-, mester-, node-,

navne-, pante-, prædikens-, regne-, regn-

skabs-, salme-, sang-, skatte-, skole-, skrive-,

skudsmåls-, tegne-, vandre-, vise-.

2. bog, no. bpq (Røgen s., Silkeborg,

Søvind s.); bu^q (Fjolde); bosk (Sundv.)

— frugten på bøg; dær blywsr mans
bpq ipr (Silkeborg).

bogbind, no. boqbin æn (D.) =
rgsm.

bogbinder, no. boqbinsr æn (D.);

boqbejsr i (Vens.) = rgsm.

boge, uo.

boq -sr bojt bojt (D., de gi.);

boq -sr bojt bojt (Agersk.)

;

bok -s bokt bokt (Sundv., Angel, Fjolde)

;

boq el. boq -sr boqt boqt (Vens.); —
1) banke, h— å æ dor, æn som en

(Agersk.) også: prygle, jfr. krøbbel-. 2)

ved flåning, skille skind og kød med
knyttede næver (Vens.) jfr. banke, bunse.

bogfinke, no. bofe^k æn -s (Sundv.)

;

boqferik æn -sr (D.); hoqferik æn -s (Sø-

vind s.) = rgsm., en fugl; samles bog-

finker i gårde om vinteren, bhver vejret

strængt, Sgr. III. 126. 604.

boghandel, no. boqhansl æn (D.)

= rgsm.

boghandler, no. boqhajlsr i (Vens.)

;

boqlianlsr æn (D.) = rgsm.

bogholder, no. boqhåhr æn (D.)

= rgsm.

boghvede, no. boqhwe é (Vens.);

bowl de (Vor, Skanderborg); boqhwed de

(Mors, Støvring) ; boqhwer (Vejr.) ; hoqst

(D., Bj. h.) = rgsm., en kornsort, fago-

pyrum esculentum, Moench. ; bruges alm.

i Vestj. og på heden; boghveden siger:

gi ynæ rom, så skal a kom! (D.) o: den

skal sås tyndt; æn ska rij i trdw o so

boqet (vestj.); boghveden skal høstes, når

ageren ser ud som en skimlet hest

(vestslesv.) ; sæt boqst te røk (D.), o

:

10 sætte boghvedens stuger (småbunker) hen

på agerens midte, når der køres ind ; bliver

boghveden på grund af regnfuldt vejr

slet bjærget, benyttes heste til at træde

kornet ud på en brolagt plads (Valsb.);

de boqst, dær blåstrsr ve æ jpr o dæn
dræfi dær for skeq insn han blywsr

stuwsr, di blywsr ålsr te nåwst (D.); gir

st moj boqst, så blywsr mane piqsr tyk

j

(frugtsommelige D.); æ boqst ær som æ
"ifipiqsr, di ka fo skå o jæn nat (Malt);

]

„hvem er det?" — „å, det er ham, der

i køs boghveden ifjor
!

" (Hind h.), Sgr. V.

' 33.224. om en, man ikke kjender; gåde:

i min faders gård er der et træ, et tre-

kantet træ; i det træ er der en rede,

en trekantet rede; i reden er et æg, et

trekantet æg; i ægget er der et unge,

et trekantet unge? Fb. Fra H. 146. 35.

(Valsb.) =^ boghvede; hwa æ de, dær
30 hår træj røq o erisn røqbijsn? (vestj.)

boghvedekærnen; hvad er det for et tre-

kantet hus, som har hverken vinduer

eller dorre? — hvad er det, der har

tre rygge, men ingen sideben? — hvad
er det for et hus, som har tre dorre,

men ingen til at lukke op? Skgr. III.

181. 950. 51. 52.; magreal (el. anmaral,

ordet må være forvansket), hende kal,

gik igæmsl æn stuwsr stjænal; dæn wå
40 swåt dæn gåri sn tåw hæn, o broqst dæn
gåy sn kåm ijæn (vestj.) ; boghvede-

kærnen, der mellem møllestenene males

til gryn; se bronne. — jfr. hvede, tarre;

russisk-.

boghvedeavl, no. boqstawl æn (D.)

= rgsm. ; dær ær æn guws b— ipr,

dær blytvsr mans brulopsr (vestj.).

boghvedeavne, no. bqqstbwn di

(D.) = rgsm., visne blade, stilke og andet

50 affald, når boghvede tærskes i loen.

boghvedebojle , no. gilde, som
pigerne gor, når boghveden er høstet

(vestj.).

boghvededrev, no. boqstdrow æn
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(D.) drevet i møllen, som driver bog-

hvedelcværnen.

boghvedeflugt , no. boqf>tflowt de

(D.) = boqHmolndri (D.) skaller blandede

med smågryn og affald, der fremkommer
i møllen, når boghvedegrynene renses

ved blæsning , og som bruges til foder

for hons o. a.

boghvedegryn, no. boqHgrtfn di

(D.) = rgsm.

boghvedegrød, no. hoqHgrød flt.

(D.); hoqHgrod (Bj. h.) ; howigrøi flt.

(Søvind s.) — grød af boghvede == sød

grød (s. d.); dæn dær spis tnam hoqH-

grød hlytv^r lus9 (D.).

boghvedehalm , no. boq^thalm de

(D.) = rgsm. ; ægtefolk må ikke have

boghvedehalm i sengen, thi så vil deres

born få rødt hår. „Han er lavet på b—

"

hører man folk sige om en med rødt

hår. Kr. IV. 347.13.

boghvedehok, no. boqHhåk æn -»r

(D.) = boghvedestuge.

boghvedekjærne, no. boq^tkan æn
-tyr (vestj.) = rgsm.

boghvedemalning, no. se bog-

hvedeflugt.

boghvedemel, no. boqHmypl (D.)

= rgsm., bruges til grød, men: de æ
stjcen^rs o knas ve æ tæn (D.), ligeså

til at droje malten ved brygning, i gi.

dage til pandekager, jfr. Sgr. V. 57. 466.

boghvedesold, no. boqHspl æn (D.)

i vejrmøllen soldet, hvorpå det i forvejen

brækkede korn rengores.

boghvedestubber, no. boqHstovdr

flt. (Malt) = rgsm.

boghvede stuge, no. boqHstuq æn
-dr (D., Andst) navnet på de små stakke,

hvori den høstede boghvede opsættes;

en særegen måde at sætte dem op på
kaldes : o swers æn b— , stengierne snos

op i en spids og rejses næsten på enden,

hvorved kornet i det silde efterår lettere

modstår fugtighed uden at fordærves.

boghvedesåer (?), no. boqHsåør flt.

(D.); boqotsoi el. -sod (Andst) boghvede-

skaller ; alm. mængdenavn : moj boqdtså^r^

dog kan også siges: æn ændk^n boqdtså^r,

en enkelt boghvedeavne o: avnerne, skal-

lerne, som dannes på møllen.

boghvedevejr, no. boqHvæjr æn
(D.) blæseapparatet i møllen, hvorved

mel og støv blæses fra boghvedegrynene.

60

boghvedeår, no. boqstpr (D.) =
rgsm., æn guwc), reti b— eftersom korn-

sorten lykkes eller ej; den er særlig

vanskelig.

boglært, to. boqlær (D.) = rgsm.

bogmærke, no. boqmærk æn (D.)

= rgsm.

bogreol, no. boqrep'l æn (D.) =
rgsm.

bogskab, no. boqskav æn (D.) =
rgsm.

bogstav, no. boqstaw æn (Agger);

boqstaw æn -dr (D.); bokstatv et -9r

(Braderup); bostaw et -stawa (Søvind);

bbwstaw e -wdr (Vens.); bqwstaw å -wdr

(S. Sams) = rgsm.; gåde: der er 26
profeter forsamlede, de æde ej brød, de

drikke ej vand, de holdes i agt og ære

i vort land, hvem monne de 26 profeter

I være? J. K. 40. 20, bogstaverne; ligeså:

når jeg skal sandhed sige og ikke lyve,

er verdens profeter fire og tyve, som
hverken æder brød eller drikker vand,

men opfylder verden med god forstand

(Vens.); de kaldes også apostle i en

gåde (vestj.).

bogtrykker, no. boqtrølpr æn (D.)

= rgsm.

bojek, no. se boddike.

1. bojle, uo. bojl -dr -dd -dd (Thy,

Mors, Hmr.) leve i gilde ; a ska låw får I
bojldr, lever hojt, siges til dem, der sidder

ved god mad og drikke (Rgkb.).

2. bojle, no. boj^l el. båj9l æn bojUr el.

båjldr (Rkb., Hmr., Mors, Thy, Sall.) gilde,

med nogen forskellig begrænsning i be-

tydningen, enten om alle slags festlig-

heder og sammenkomster med god mad
og drikke, barsel, bryllup, begravelse,

juleselskab m. m., eller kun om enkelte

slags gilder, f. eks. om bryllup (Lild s.,

Sall.), mens bal (s. d.) og gilde (s. d.)

el. hojtid (s. d.), forsamling (s. d.) ellers

bruges ; dær fæk a reet æn b— ! (Rkb.)

siges, når en får en ret velsmagende

mad; di nijds låw^r di mon æn bopl

(Rkb.), når ens næse drypper; de wår

æn gowd 6— _, dæ ivå nåk i ål ænør o

kanter (vestj.); de ær æn søh b— ^ nær

dær gor eypn teri istøJpr; di kåipl seddr

åp te b— (vestj.), når en kvindes

kjole sidder op bagpå; drek h— holde

bryllup = hol b— (vestj.); bbjldr å gil,

de hælst a wilj hara å plåw korner aUr
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i mi håw; stvøb å tæm ivel a så gar

fåglæm, glt. rim (Mors); se gilde, legs

rend, værsgod; jfr. bakke-, bårne-, binde

boghvede-, byg-, havre-, heste-, hvælve-

jule-, karte-, kranse-, kristen-, ler-, lig-

plov-, regnings-, rejse-, rug-, ung-, væg-

bojledag, no. i ordspr. de ær et

ål daw som hojldaw (Mors) o: hver dag

er ikke gildesdag.

(Lb.) et barn struttende af fedme og

sundhed, hører formodenlig hertil; jfr.

isl. ballr, stærk, stridbar.

2. bold, no. hol i hol (Vens.); hål i -I

(S. Sams); hol æn hol (Løgstør); hol

(Heil. h.); hul æn hul (V. Vedsted); æn
hul ri (Åbenrå); hål æn hål (D., Søvind

s., Støvr. h.); hal [æri] (Angel) = rgsm.

;

slo hul (Ribe) = spille langbold, æn slaw

bojlegodt, no. håjlgåt de (Rgkb.)io&i<| (Ribe), et parti langb— ; tyt h— ,

småkager, kringler og knas, som man spille b— ^= spel hål (Malt); hyt hul

får hjem med fra et storre gilde

bojlegård, no. hojlgpr æn -or (Thy)

gildesgård.

bojleknas, no. håjlknås de (Rkb.)

= bojlegodt.

bojlelag, no. hojllaw æn (Thy)

bydelag; den kreds, der efter gammel
vedtægt bydes, se bydelag.

bojlemad, no.

gildesmad.

bojlesyg, to. hojlsyq, (Thy) syg af

at have været med til formange gilder.

bok, no. se buk.

1. bol, to. hol (D., alm. vestslesv.) tyk

i biddet, om skærende og stikkende red

(Valsb.)
;

gi æ hul åp (V. Vedst.) i lang-

bold kaste bolden til den, som skM slå

til den med boldetræet; jfr. hvid-, lang-,

rød-; voldgade.

1. bolde, uo. hål -dr (D.) ; de håhr

te dæn ån sij (D.) krumme sig udad.

2. bolde, no. hol æn -dr (Vejrum,

Mors); haU æn -r (Agersk.); hol æn -dr

hdjlmad de (Thy) 20 (Agger) — 1) sorte, flade lerkar, runde

og lave, senere brugt om flade kogekar

af jærn (Vejr.) ; skål, fad, terrin (Agger),

jfr. sætte. 2) æn hah pons (Agersk.,

Sundev.): en bolle = æn hoU pons (Ag-

ger), æn håli (Søvind s.). 3) æ hål i

æ hån, o æ fuwdb (D.) balden, jfr. balde

;

skaber; kniven kan være sløv uden at æ hul (Emmerlev), mods. æ hol; jfr. isl

være bol; æn æ så b— æn ku rij g dn
:
bolli, et lille kar; mulig forsk, stammer.

te Hamhård (D.), æn h— syl. jfr. mol.
j

boldekar, no. holkår æn -år (Mors)

;

2. bol, no. ftosZ e^ feoaZ (Ang.,Sundv.); 30 &o|Mr æn -år (Thy) — sort fad med
flt. bols (Fjolde); hwol (?) (Heil.) 1) opr.

j

ører, jfr. sættekar.

gård, bondegd. med tilhørende jorder,

hver bonde havde et helt bols jord; nu
!

er hele b— sjældne, en bonde har sæd-

vanlig kun ^/a, ofte kun en fjerding;

b— er således nu kun en gammel skatte-

norm, der ligger til grund for udredelsen

f. eks. af offentlige kørsler (kongens bol)

;

visse afgifter til kirke og præst beregnes
;

også efter b— (kirkens b— ) (Ang.) Hag. 40

'2) gård, jord og bygning til 4 heste,
'

et halthol til 2 (Sundev.)
;

jfr. en-, hede-. 1

3. bol, to. hol (D., vestj.) æn hol kål,
\

en kraftig bygget, stærk karl; h— arhdd,
j

tungt, svært arbejde, æ hol æs (vestj.)
\

trumf æs; æn hol ræjn (vestj.).
|

bol, no. se bål. 1

1. bold, to. 60^ (Vejleegnen) ; &d|(Mors)

— pyntet; jeg kender nærmest ordet fra
{

boldekjedel, no. hulkedl æn (Sundv.)

= grukjedel, bruges ved bryllupper til

at koge kaffe i; jfr. håndkjedel.

boldepande, no. hålpan æn (Hmr.)

sort pande af ler til at stege i.

boldere, bio. håhrs (Lemvig) om
vejret; de sijpr slem h— ur o: uroligt,

til uvejr.

boldeskovl, no. hålskbwl æn -wl

(Andst) et afrundet stykke træ på c. P/2

alens længde til at slå til bolden med,

til at gi huwm (horn) (Andst), tøqdr

(Ribe) i langbold.

boldetræ, no. håltræ et (Støvr.) =
boldeskovl.

boldgryde, no. hblgry æn (Lisbj.

Terp), vistnok oprindelig: en udbuget

gryde; en hue, der kan gå ned over

det alm. ordsprog : dæn dær gor h— te 50 ørerne.

fol, ska go skiddn te kærk, den som går
j

bolding, no. hoht^ æn (Lisbj. Terp)

pyntet til malkepladsen — ; om msker, I det sidste af et garnnogle.

smuk af person el. klæder, også bold bolig, no. howli [æn} (Vens.) =
mark, korn (Mors) ; udtr. æn hæsld hål hån

,

rgsm.
;

„dér é di, dé wel sæj, de hon
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skyivU boivli Ircj (jåii om oro^' , firl). 135. %
0111 dragen.

bolk, no. hollc æn (Oxby); hålk

(Fanø) — 1) lyndt tjæret reb som til

en flagline (Fanø) ; fiskesnøren, der hører

til „bakken", fæstet til hver ende ved en

dåff boje, hvorfra krogene hænger ned i

korte snore, taws9r (Oxby). 2) se balk.

1. bolle, no. æn hol el. håtansJc bol,

et tomasteret fiskefartøj (Fanø).

2. bolle, no. hol æn -dr (D., Sønderj.

Sundev., Angel, Fjolde); høl æn -I (Varde;

Hmr., Øland, Lysg., Medels. h.) ; flt. høUr

(Vejr.) ; hel et best. helt, flt. hel best. helm

(Tved, Mols); høl i høli flt. høl -dn

(Vens.; Lild s.); flt. høUr (Han h.); flt.

høhr (Mors, Thy) — 1) en tyr, gildet

som voksen (Norrejylland) = bollestud

(Vens., Hvejsel, Gjedsted, Hors.). 2) en

tyr (D., Sønderj.); æ hol æ løs i æ^o

væsterDiark , å æ får ær i æ kål (vest-

slesv.) tim. o: alt er i forvirring. 3) en

grov, uartig person (Mors); jfr. isl. boli,

stud, tyr.

3. bolle, uo. hol tf. -dt (vestslesv.)

æ kg æ hoht, har været til tyrs.

4. bolle, no. hol i -hr (Vens.); hol

æn -9r (Vejr.); hål æn -^r (Tåning);

hol æn -hr (Løgstør); hal æn = flt.

(Fjolde) — 1) bolle på suppe, bagt afso

brød (vestj.), se klump, kløse; æn hol-dr

fastelavnsbolle (Vens.); å hej æn hål å

æn strek (Naur), fastelavnsmorskab == bide

til bollen i rgsm.
;

jfr. kage. kjødbolle,

sødkage. 2) æn hol -9 (Tåning), en

sigtekage, ordet er kendelig forskelligt i

udtalen fra hål, se ovenfor; jfr. sigte-.

bolle-eng, no. holæri æn (Valsb.)

engen, hvis udbytte tilhørte den, som
j

holdt bylyren. 40

bollekasse, no. 6å^3A;as æ» (S. Sams)
]

en kassevogn; af bul, planke (?).
j

boUemælk, no. en alm. ret mad:

„Såhr^n å hans kuæn wa ve å spihs

hollmjelk" , Yuelb. .s. 63 = mjælk o

klomp (D.).

boUepQS, no. holpes æn -es (Ager-

skov, Brader.) tyrens avlelem, tyremie;

stok el. pisk dannet deraf.

bollestud, no. holstur æn -ur (Ager- so

skov, Braderup) ; holstur æn -ut (Fjolde)

;

hølstud æn -ud (D.) skåren tyr, se bolle.

bolm, to. holm (Vens.) rasende, gal

= mandvolm, om tyre.

bolme, uo. halm -or (Løgst.) 1)

b— i sæ, drikke over måde, bælge i

sig, så man l)livci- tyk af vædske. 2) halm

(vestj., vestslesv.) råbe på en rå, usom-

melig måde; se bande, bjålme.

bolmehoved, no. bålmhwm e (Løg-

stør); hålmhudj (Elbo h.) — en person,

som drikker voldsomt (Løgst.). 2) en

vigtigmager (Elbo).

bolpe, uo.

hblp -dr -dd -9d (Mors);

holp -9r -96 -96 (Thy);

holp -9r -9r -9r (Vejr.) —
skvulpe over, om vand i et kar, æ wan
bolp9r ur å 9n (Vejr.) ; om den klukkende

lyd, som det kan give i livet på den

løbende hest (Thy); også fig. han æ
så ful a unt, te de holper uw6 a ham
(Agger).

bolsmand, no. ho9lsman æn -min

(Sundv.,Ang); hålsman, hwålsman (vesij.)

— 1) gårdmand, se bonde; i Angel en

mand, der har jord, som oprindelig er

sat i samlet og selvstændigt bols-tal, man
bliver ikke bolsmand ved en sammen-

stykket ejendom (Hag.). 2) ejeren af et

storre hus (bålstéj, hwålste) el. lille gård

(vestj.).

bolsted, no. hglstæj æn -9r (Malt)

en ejendom, der står for 1 tønde hart-

korn; hålstej et (Bovlund) et kodsted

(s. d.); ejendom under 3 td. hartkorn

(Galten); se gård.

bolster, no, holstdr de (Agersk.,

Vejr.); Z)åfe/53r (^(? (Thy, Vens., D.); holst9r

(S. Sams) — tykt toj til dynevår, alm.;

til sække (Hvejsel).

bolsvær, to. holswår (D.) bruges

om et redskab, som er tungt og klodset.

bolt, no. halt æn halt (D.); holt æn
(Løgst.); holt æn -ld9 (Sundev.); holt

(Heil. h.); bole i -le (Vens.); halt i -It

(S. Sams); hult æn -It (Angel) — til et

strygejærn; et svært som, nagle; jfr.

lodde-, pibejærns-, stryge-.

boltnagle, no. båltnqwl æn (D.)

holder den forreste kjæpstok fiist på

vognens vriskanidl.

bom, no. bom i (Vens., Sams; D.,

Thy); boam æn (Fjolde) — 1) = rgsm.

bommen, hvorom trendegarnet på væver-

stolen svøbes, alm., jfr. bag-, bryst-, rov-,

grob; cyhnderen på tromlen, jfr. 'tromle-

trille, bom; i Fjolde betyder h— a) et
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træ, b) bom; stoffet træ hedder der tre9;

jfr. seven-. 2) en bom, som lukker for

en indgang, et led; den gårdmand, som
i fællesskabets tid boede ved byleddet,

har jævnlig beholdt tilnavnet Bom el.

Led (Ley o: læj); slo horn får æn feen;

ve æ æribom (D.). 3) i stærk bom (Vens.)

en stærk person el. dyr; dær ær 9n

ård9ntliq horn ve ham (D.) en svær, stærkt-

bygget krop; æ hijdn ka et bær æ bomio

(vestj.) kroppen; også to., han sluw 9n

o æ bom lyw (vestj.) det tykke liv; jfr.

bom, bommet; se lod-.

bom -bom, no. bombom de (D.)

sukkergodt, forkortes i regelen til: bom;
fransk bonbon.

bom.flue, no. homflyw æn -9r el.

bomdrfiyw æn -9r (Thy) en spyflue.

bomkjæp, no. bomkæp æn (Slet h.)

stokken, hvormed bommen på væver- 20

stolen drejes.

bomling, no. bomUri æn -ar (Hol-

stebro) en 15— 16 års gammel pige,

bom.lærke, no. en fugl, kornver-

lingen, Sgr. III. 158. 890, emberiza miliaria.

bommie, uo. bom [-ar -9d -9d] (Thy)

= swøf, vikle trendegarnet op om bom-
men på væverstolen.

bommelastibum, no. bom9last9hom

Malt); bomøru's æn -9r (Mols, Andst);

båm^ru't æn -9r (Vens.); hombaru't (Bj.

h.); bom»ru't (Sall.) — et tykt, stort,

fedt kvindfolk, jfr. rosmedulle, trut; se

hund.

bomolie, no. bomuh di flt. (D.);

bomuli de (Agger, Mors); bomåll de

(Sall.) = rgsm., jfr. lisbomolie; htsk.

baumol.

bomre, uo. bonpr -mr9t (Agersk.,

Brader. ; D.) 1) slå fejl, de bomrat får
ham (Braderup) = fæjlH ham, mis9t får
ham; o bomar liq te (D.) gore noget ufor-

beredt hen i vejr og vind. 2) slå uden
om keglerne med keglekuglen, han bom^-at

= slog bos (Agersk.). 3) bomør o æ
dar (Hmr.) dundre på, „dæ wa jæn, dæ
bomør9t å dahrdn" , Tkjær II. 9, se baldre.

4) svire, drikke, gore gale handler (D.).

bomregilde, no. bomargil 9t (Gjern

h.) drikkegilde.

bomrehoved, no. bonprhdw eller

-how9d (S. Hald h.) en person, som gor

lutter dumheder.

bomring, no. se bormring.

boms, no. boms æn (D.) 1) en

tyk og fed person el. et kreatur; se

hams. 2) stød, som af en kørende vogn.

bomset, to. boms9 (D.) tyk og fed

c?e (Vens.) O: gummielasticum; jfr. række- 30 om msker og dyr.

læder.

bommer, no. se bommert.

bommerhandel, no. se bommeri.

bommerhoved, no. bormrho et -hdra

(Lisbj. Terp) klodshoved.

bommeri, no. bonprij (D.) at gore

noget sådan o æ b— , lade stå til hvordan

det kan falde ud med tab el. fordel, alt-

sammen usikkert, en sådan handel kaldes

æn bomarhanal.

bommerille, no. bomørdl æn -9r

(D.) slå en b— , i keglespil = en forbier,

se bommer, bos, rille.

bommert, no. bomørt æn (Agersk.,

Hindst h.); bornør i (Sams; D., S.Hald)
— 1) borndr, en keglekugle, se bossel,

bulter, klode; hovedet på en tojrekøUe

(D.); borrøH (Hindst h.), jfr. kjølle-. 2)

gypr æn bomar (D.); slo bomar (Lindk.

alm.); æn hornart (Agersk.); slå udenom
keglerne med kuglen, gore en fejl; jfr.

by, forbier, to forsk, ord?

bommemt, no. bomarwt æn -ar

bomstang, no. bomstdti æn -^ (D.)

på markleddet : de horisontale tværstykker,

j

mods. æ læjpæl, de lodrette stykker.

i

bomstille, to, bio. bomstel (D.) =
rgsm., ti b—

.

bomstok, no. bomståk æn (Slet h.)

== bomkjæp.

bomstærk, to. bomstærk (D.); bom-

j

stærk (Vens.) = rgsm.; jfr. htsk. baum-
40 stark.

bomuld, no. bomnl de (D., vestj.)

= rgsm.; bomds gån f. eks.; jfr. htsk.

baumwoUe.
bomuldstoj, no. homilstøw de (Agg.)

<= rgsm.

Bonaparte, no. bonapa'rta æn (D.,

Sønderj.) en potteplante, hortensie, hy-

drangea hortensis, Sm.
bond, no. se bånd.

bonde, no. hun æn bønar el. bxjner

(N. Jyll. ; Agersk., Angel, Sundv., Bradr.);

bu9r æn -ar (Fjolde); boj, huj i best,

bojan el. bujan flt. bøjar (Vens.); bim i

(Agersk., Elbo h., D., Mors, Hmr,, Lysg.,
|

best. -ni flt. benar (N. Sams); hun el. hun
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hest. -ni flt. hijn9r (S. Sams) — 1) gård-

mand, i mods. til Imsmaiid og indsidder,

alm. 2) almuesmand i mods. til embeds-

mand, herremand, borger i byen; flt. æ
hyni>r (vestj., sønderj.); i Braderup to

flertalsformer : tg hyn^r, men: æ bijndrer

som stand; „kan bønderne ikke gjærne

æde hø!" så æ hærssfåw9t hans kun
(vestj.); mam hæst o manø hun gor æn
hær9nian te æn huH, mans stud o rnarp

kør gor an hundø tel månsø'r (Malt);

æn hun o æ hijsn æ bæj9r en æn hæra-

man o æ knæ (vestj.); åja^ de æ stræri

o vær hun, mæn de ær ino var o veer

hær^nian, nær »n hår ei^sn pæri (vestj.);

æ hun ska pes, om de ær ahr så trawlt

(vestslesv.); udtryk fra hoveritiden: at

sælge, købe, klippe, plukke, flå, skave,

suge, gnave, malke bønder; hufiøn ær
it (ikke) gos, få de han æ gro (Skander-

borg); bonden er som en møllesæk, jo

mere man banker den, jo mere giver

den af sig, Kok ordspr. 84. 954; do ka
sawt vær glå, do hHal erien skat! så æ
hufi te æ lerk (vestj.); ,jde ær ene pasi

(passende) å set i huj øwdr i hermaj"

,

Grb. 239. 207, alm. om at spise et stykke

rugbrød ovenpå et stykke hvedebrød;

pas g te æ hun et dryu^r æ hær^man
ud (vestj.) kan siges til drengen, han
skal gore sine træsko rene, at snavset

ikke skal drive foden ud; æ hynør ka
sawt, nær di sgr jæn skip, for di tåw

igæn (vestj.) ; tio ær dt nak ve æ tij, æ
hyn9r skal å æ hyj (vestj.) siges spø-

gende i selskab f. eks., d. e. vi skal hjem,

i seng. 3) æ hun, manden i huset: ær
æ hun hjæm idaw? (Andst, Angel) hus-

bonden. 4) knægten i kortspil, klør huå

(D., Vens., Valsb.); jfr. hov-, hus-, marsk-.

bondearbejde, no. hunarh^d (D.)

= rgsm.
; „ de bujnarbed er endda strænng

!

så Hwebjærre kapelåhn, haj skuld bær
twellinger ind", Kr.VI. 330. 126; her er

uden tvivl et ordspil mell. tvillinger,

kærve med to neg, og tvillingeborn. .

bondedatter, no. bundæpr æn
hyn9rdæt9r9r (D., vestj.) gårdmandsdatter.

bondedreng, no. hundræri æn hyndr-

dræfp (D., vestj.) — 1) dreng af almuen,

forsk, fra en stads dreng (s. d.); den

lille bundedreng haver lokkede mig, mig
selv til så lidel en fromme, Kr. II. 200.

8. 9., jfr. 198. 13. 14., d. e. bondekarl.

2) æn hundræri (Sundv.); bynsrdræt^ flt.

(Agersk.) en slags små, torre kager; en
fastelavnsbolle; mjælk å hynødrær^d (Sun-

deved) hv#deboller og mælk, jfr. hedevig,

pomle.

bondefoged, no. few/åMjar æn (Fjolde)

oldermanden i landsbyen, se timpel.

bondefolk, no. hojfålk el. bøjar-

fålk (Vens.) = bønder.'

bondefødt, to. hunfoj (D., vestj.);

bojféj (Vens.) = rgsm.

bondegård, no. bunggr æn -or

(Andst); flt. høn9go9 (Søvind); bojgor i

hest. gori (Vens.) ; hungor i (S. Sams) ==

rgsm.

bondehandel, no. hunhanøl (D.,

vestj.) dær æ mol h— o dæn stæj, o:

det er en købmand, hos hvem bønderne

handler meget.

bondehest, no. hunhæst æn hynør-

hæst (D., vestj.) hest, som bonden bru-

ger den.

bondekarl, no. hunkål æn btjndr-

kål (D., vestj.); hojkål i (Vens.); hunkdl

høn^kol (Søvind) = rgsm., forsk, fra en

stadskarl.

bondeklæder, no. hunklæpr flt. (D.,

vestj.) klæder, som bonden bruger dem.

bondeknold, no. hujkndl i (Vens.)

= rgsm.
; „å de war e wes me åpå i

hujkndl å ha hårkan h^jdr" , Grb. 72. 14,

det var et vist mærke på en b— at have

barkede hænder.

bondekone, no. hunkun æn bynør-

kunør (D.) ; bunkuan æn hynørkwenør (S.

Sams) = rgsm., også: gårdmandskone.

bondekost, no. hunkåst (D.) =
rgsm.

bondelæs, no. bunlas æn (D.) ==

rgsm.

bondemand, no. bojmaj i hest.

-mqj flt. -mæjprn (Vens.); bunman æn
(D.); hunman i (S. Sams) — det alm.

udtryk = bonde.

bondemål, no. bunmgl et (Skan-

derborg) bondens mål, sprog
;
„i hunmol a

skryuø å sønge så tit" , Tkjær II. 76.

bondepige, no. hunpiq æn hyndr-

piqer (D., vestj.); flt. bøppiqp (Søvind);

bojpiq æn (Vens.) = rgsm., svarer til

bondekarl : en pige af almuen, forskellig

fra en købstadspige.

bondeskik, po. hunskek æn (D.,

vestj.) = rgsm.
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bondesmedende, no. bunsmæjdn
(D.) sinedeaibejde, som bonden bruger det.

bondested, no. bunstæj æn -pr

(Andst); bojste é best. -stea (Vens.) =
rgsm.

bondeson, no. bunson æn byn^r-

son^r (D., vestj.) gårdmandsson.

bondetravle, no. i ordspr. {buntrafsl

fær ohr æn\ Kok*, ordspr. 102. 1150, o:

bondetravlhed.

bondrik, no. bondreJc æn -dr (D.,

Malt, Andst h.) æn reqtiq b— , et tykt,

velnæret barn; jfr. bonnis, donnik, dron-

nes, pennik, perris, sterris, vennik.

bone, uo. bon -dr -t (Vens.) b— en

mælkebøtte, rense den med en børste.

1, boner, flt. J. T. 27. 286. alm.

plantenavn især i smstn. gråbone; grå

bynke, artemisia vulg. L.

2. boner, no. bondr æn (Agersk.) ; 20

bon^r i (Vens.) børste med lille skaft til

at skruppe mælkebøtter, jfr. Mb. bane.

bonespurv, no. bonspara æn -r

(Thy); bånspur æn -dr (Mors) — korn-

lærke, emberiza miliaria.

boniflsin, no. i udtr. ei^dn boriøfisi'dn

!

(Agger), o: ingen vrovl; formodentlig

fremmedord, men hvilket?

bonk, no. uo. se bank, banke.

bonkel, no. borikdl æn -kldr (D.,30

Malt, Agersk.); båtiM æn (Mors) — 1)

hvad der sidder i klumper og knuder, om
linned, toj; dær ær æn b— o di håwl;

deraf borikdlwon, to. (D.); en hojderyg

på en mark (vestj.); se valk. 2) bc^k^l

(Mors) skældso., æn uh b— en tvær

person, jfr. konkel.

-bonker, se ko-, jfr. banke.

bonket, to. bovjkd (Agersk.) en
j

smag ved gryn, der nærmer sig til^o

muggen.

bonklet, to. borikla (Ballum) ; bårikldra

(Mors) — 1) hvad der sidder i klumper,

om klæder, jfr. knavret, knulret. 2) gnaven,

tvær om msker, jfr. konkleret, klugeret.

bonneben, no. bombijpn æn (Rkb.) i

skanken på et slagtet kreatur; stykket I

fra knæleddet og opefter.
{

bonnik, no. bondk'æn -sr (Fanø).;

holadningen på dækket af bådene, hvor- so

med der hentes hø inde på fastlandet;

jfr. bonik, Sch. Liibb. et rum i skibet,

smig. l.benneke no. 2) bonok æn (Holms-

land) en madæske, som karlene, der går

til havs, bruger, den ligner et lille skalol;

bonak (Hovlbj. b.), en kasse af træ til

at tage noget i.

bonnike , uo. i udtr. han borplcdr

hans lam (Agersk.) o: knuser testiklerne

med hammer el. sten istedetfor at gilde

dem.

bonnis, no. og to. bonis æn -dr (Rkb.,

Mors); bons i (Vens.) omtr, = bondrek,

lille, tæt, fastbygget person, æn betd fast

bonis (Lild), også om dyr: æn stærk

bonis plaq (Lild s.); hgeledes: no guwd
bons tåsk (Vens.) korte, buttede, af god
skikkelse.

bont, no. i en leg, „klafonnes.
Kræ bontes" (vestj.) sættes en pind:

æ bont, i muren, hvor der er mål, se

Kristen.

bontet, to. bohts (Agersk.); bunts

(Braderup) — om kreaturer og klæder,

broget; alm., se broget; jfr. rød-.

bopæl, no. bop)æl æn (Vor h., vestj.);

bopæl æn (Skanderb.) = rgsm.

-bor, o: hul, se næse-.

bor, Mb. se bår.

bor, no. bowdr é -dr (Vens.) ; buwdr

æn [-9r] (D.) ; buwdr e -wdr (Løgst. ; S.

Sams); bod et bod (Sundv.) = rgsm., et

bor; jfr. frit-, pinde-, spej-, spiger-, som-,

1. -bord, se bryst-, hylde-, kande-,

ovs-, perse-, sinke- (?), skage-.

2. bord, no. buwdr å flt. buwdr (S.

Sams; D., vestj.; itk. Bradr.); bowr é -d

flt. -MT (Vens.; Løgst., Mors); bo et buwd

(Hjelmsl. h.); bod et bowd (Søvind s.);

bod et bod (Sundv.) == rgsm.; sej te bps

(Søvind s.); go fo bowdr (Hanh.— Bradr.),

go få bowd (Søvind s.) alm. : varte op

ved gilder; go fo bowr mæ to bdskit hæl

(Vens.), om en skidden opvarter = go

øivdr bowdr (Mors) ; æ bod bind (Sundv.)

bordet fanger, ved kortspil; „di bæ da
Las tdbows nié dem.'' , Grb. 8 1 . 20, de beder

da Lars tilbords med dem; sed ow^r

buwdr; drek jæn oru>r æ buipdr; gor ræjn

buwdr; sig i æ buwdr få jæn (D.)
;

jfr.

brude-, kjøkken-, lys-, mad-.

3. bord, no. skibsside; åm bowdr,

om bord på skibet
; fo hehfesk endn bowdr

(Lild s.), få helleflynder om bord.

bordben, no. buwdrbipn æn -bijdn

(D.) ; bowdrbin é (Vens.) ; bodben et (Sun-

deved) =- rgsm.

bordblad, no. buwdrblaj æn -åj
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(Andst) ; horhlå h (Vons.) ; hoW'H'hlå æn
(Lild s.) ; howdblaj et (Søvind s.) = rgsm.

borde, uo. hor -dr -dt (vestslesv.)

sætte bordene sammen til gilde om mid-

dagen ; besørges ved ligfærd af snedkeren,

som har gjort ligkisten; hor å bæyk

(smst.) skikke tiisæde ved bord på bænk,

modtage gæster.

bordende, no. huw^ræn æn (Malt,

Andst, D.); howræn æn (Agger) — o sed

får æ huræ'n, på den fornemste plads;

dæn dær seddr får æ b— sed^r får æ
intæjpr el. ska botål æ skat; alm. : a vel

et sed får æh— , dær ku kom æn krawdr

(Andst), en som vilde kræve penge og

som da vendte sig til manden, der sidder

for bordenden; nær æ man et æ hjæm
sejdr æ kat fur æ howr-æn (Mors) el.

. . . så sæt9 di måqkrpqdn få budrændn

(S. Hald) siges f. eks. når pigen, hyrde-

drengen el. en anden uberettiget tager

husbondens plads; æ åmr , æ næpr
huræ'n (D.) den øvre, nedre bordende.

bordfod, no. huw^rfuwad æw (Andst)

hele bordets underbygning.

bordgangsfolk , no. howrga'iisfålk

(Thy) 2 piger, der ved selskaber går for

borde, kaldes således.

bordglas, no. ved hver „forretning"

el. „forsamling" stod der altid b— og

skåler på bordet, mens gæsterne spiste;

begge var af sølv og brugtes istedetfor

snapseglas; bordglasset var et stob, og

deraf drak mændene (Vestslesv.).

bordklap, no. borklæp et -klæ'c>p

(Agersk.) = rgsm.

bordkniv, no. bowarkmjw æn (Lild

s.) = rgsm.

bordkrog, no. humrkrpq æn (Andst)

;

howarkrgq æn (Hmr.) — det lijorne, den

faste bænk danner ved bordenden; jfr.

bænkekrog.

bordpige, no. horpiq æn -piqsr {Ager-

skov, Sønderjyll.) pigerne, der ved bryllup,

barsel, begravelse går for borde, se befel.

bordplade, no. bowrplå æn (Vens.)

;

hoapla æn [-ra] (Sundv.) = rgsm.

bordskik, no. huw^rskek æn (D.);

bow9rskik (Agger); homskek (Søvind) —
Jiål b— = rgsm.

bordskive, no. bowdrskyw æn (Lild

s.) bordplade.

bordskuffe, no. buw<frskof æn -er

(D., Andst); bowrskof i (Vens.) = rgsm.

30

bordstimmel, no. huwarstem^l æn
(Andst) kanten, som bærer bordpladen.

bordtremme
, no. bowartrem æn

-dr (vestj.) liste på en bordfod.

bordtoj, no. ske, kniv, gaffel, som
gildesgæsterne selv førte med til bryllup,

begravelse o. lign. (Vestlesv.).

bore, no. Mb. se bure.

bore, uo. buw^r -wrar -wrH -wrdt

(D.); hor -dr -H -dt (Bradr. ; Fjolde);

bom -r9 -rdt (Søvind s.); howar -wrdr

-wrd -wrd (Vens.) — bore med bor; jfr.

burrie.

1. borg, no. hård (Andst, Thy); hord

(Agersk.) —
- ta te håras (Thy) på kredit;

hå H te hårds (D.); han ær i bård å

gål te dw3r æ ørdr, han hår b— å gal

ronøn om (Malt); vi ka tæj H o æ h—
(Andst) — o æ krid; bår9 gbr sår9 (Rkb.)

el. tæj 9t o æ hår9, de gir sårs (D.);

præsten tog intet til borgs, og drev

spøgelset ud af haven ned i digegrøften,

Kr. IV. 173; a tår eyan teri te bårds we
dæ (Agger) o : jeg slår igen.

2. Borg, no. Bord (Ang.) hørtes af

og til i Angel som navn på Flensborg,

der i de gamles mund har tonen på o,

Flænsbo're; deraf i St. Solt sogn marker,

som hedder Borrevej, Borresig; jfr. æ
Fælt, æ Lun o: Kristiansfelt, Eskelund

(Brørup s.)
;
guj nåi mæ dåk får min bord

skådl! Feilb. F. H. s. 38, min Flensborg

skål o: købt i Flensb. I Haderslevegnen

findes rimet:

snyr dæ snatd (snottede) ; to dæ, klatd

!

skyn dæ skord (skurvede), ve do mæ
te Bord?

hvor B— formodentlig også betyder Flens-

borg. — Ordet findes som sidste del af

smstn. i en række bynavne (vestj.)

:

Skandrbård, Vihård; Skålhård (Skodborg),

Tråjbård osv. ; æn hård (Vens.) en borg

;

se plage-. Skander-, træl-.

borge, uo. hård -r -t -rdt (Andst;

Thy); hård -r hård hård (Vens.); bord

-r -t -t (Agersk., Sundv.) — give hen-

stand med betaling ; bord få jæn (Sundv.)

gå i borgen for; dær ær et å hård o

(Malt), det må tages straks, uden opsæt-

telse; vi skal borge det op om vinteren

(Ang.) o : tage vort behov på kredit, for at

sanke sammen igen om sommeren; do

ka wol håre mæ æ pæri i træf daw?
Sgr. V. 28. 108., spøg, går sælgeren ind
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derpå, får han at vide, at de tre dage

'er påskedag, pintsedag og dommedag.
borgeled, no. i sol og måne legen

(s. d.) lyder rimet:

bråitøn hråfiøn hrød9, stawn ær i stødd,

lok no åp få hårqdlæj , dær vel vi

igæmøl dræj,

dæn haqdst mo I tæj (vestj.);

den første linie uforståelig.

borgeleje, no. se borgesæde.

borger, no. bår^r æn — flt. (D.)

= rgsm., jæn å æ bårsr i Riv; „Fåh-

strop hjårrer å Bjostrop barrer", Kr. VI.

344. 212. i en byremse, betyder formo-

dentlig velstående folk; jfr. branden-.

borgerkor, no. bårskpr æn (D.)

borgervæbning.

borgerlig, to. se ord,

borgerskole, no. bårdslcuw9l æn
(D.) —- rgsm.

borgerskab, no. bår3skav æn (D.)

= rgsm., han hår b— som smæj.

borgestue, no. bårdstow æn (Vens.,

D, Sams); boreståw æn -dr (Agerskov);

bordstu æn -9 (Sundv.) — den stue på
gården, hvor tjenestefolkene opholder sig.

borgesæde, no. bordsær æn (Ager-

skov); bår^sæd (vestj.) — 1) sæt sæ te

b— ; Mb. har efter Outzen: slå sig til

borge leje; når nogen opholder sig for

længe, el. er til unytte og besvær et sted.

borggård, no. bår9(jor i (Vens.)

gården ved herregårdenes hovedbygning,

alm. hegnet med grav el. stakit og skilt

ved grav fra ladegården (s. d.); åj) i

bårsgori; han kor hjæin i koy^ns ggr, te

de skrahrsr i æ bår^gor, Gr, G. d, M.

111. 196 (vestj.).

borgmester, no. bårsmæst^r æn
(D.) = rgsm., han hår æn row som nåw^
b— ; også bårdmæst^rmaw (D.) tyk mave;
om borgmesteren stavelserimet:

æn pen i æn tår9 (tørv), de ka sæj

bård;

å øst9 å væjst9, de ka sæj båremæjsts

;

i daw å imu9n, de ka sæj hans ku9n;

skit å skgn (skarn), de ka sæj hans

bon (barn);

å æn gam9l hat, de ka sæj hans kat

(Skanderb.).

bork, no. se buddike.

borke, no. bork æn (Rkb.) om
noget, der er filtet, el. sammengroet med
sener, de ær i jæn bork, i jæn senb—

^

således om et sammenfiltet tojr; kaldes

også bord, O: burre. — se sene-.

1. borken, no. bårkdn æn (D., Ager-

skov); bork æn (Thy); bark i (Vens.) —
1) tor skorpe på jorden (vestj.); på sår

(Agersk.); de sæt^r æn bårkøn g 9t (D.);

de growdr sarndl i jæn bork åm ham
(Thy, Vens.). 2) garnering på et kvinde-

skørt (Mellemslesv.)
;

jfr. bark, bark, ringe.

10 2. borken, to. borkdn (Vejr., Thy,

Mors, Sall); barken (Andst, Randers) —
1) overtrukket med skorpe, om sår, jord,

snavs ; æ jowdr æ gråw bårkdn (Andst)

;

stiv, som en våd snor
;
„ha bårkdn héjdr"

,

Grb. 72. 14, barkede hænder; æn borkdn

wost (Løgst.), en tor ost; se bark. 2)

vranten, tvær, udtales også porkdn (Thy)

samme ord? — en b— stodder (Thy),

stiv, tvær; æn borkdn kål, hun (Løgst.);

20 han ær it så bårkdn (Søvind s.); o: ikke

så forsagt; jfr. purket.

borkle, uo. go å bårkdl (Hovlbj. h.),

være langsom i arbejde.

borko, no. se bårko.

borm, no. se børren.

borme, no. (?). borm æn (?) (vestj.)

en kage, som koges i vand i en blik-

form.

bormring, no. bormreti æn -ri (D.)

30 to ringe på hjulnavet nærmest inden- og

udenfor egerne, som med stærkt tryk

holder egerne på deres plads, vistnok af

bordm, byrde, fordi trykket af vognens

læs falder ved dem; i Lyngbys saml. er

opgivet bomrdri (Vejr.), formen er mig
tvivlsom; de to andre ringe på arbejds-

vognens nav er yderst æ pivre^, inderst

æ brerey (D.), jfr. børren.

born, no. se børren,

borre, uo. Mb. se bore.

borre, no. bor æn -dr (Andst), man
sætter tørv i borrer (burrer?), når de ny-

gravede tørv, 5— 7 stykker, rejses i en lille

stak for lettere at kunne tørres
;
jfr. klyne-,

-borre, jfr. a-, olden-.

borre, no. se porre.

borrebakker, no. flt. Mb. det største

og betydeligste slags bakker eller fiske-

liner, som bruges ved Skagen.

50 borrevost, no. se botterost.

borrik, no. borvk æn -d (Sundv.,

Als) et æsel, ordet alm. på Als, er ved

at uddø i Sundeved
;

jfr. Belmann sångor

28 sidste vers: Fredman kom, filebom,
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med musik ocli tlickoj-, och de larde

vande om som åsiior och borickor; spansk

borrico, fransk bourrique.

bort, no. humrt æn (Vens.) om et

stykke toj = rgsm.

bort, borte, bio. se hen, henne.

1. bos, no. bås æn -dr (D., alm.) en

rejsende håndværkssvend, også Jianvcerks-

bårs (Agersk.), htsk. bursch.

2. bos, no. Mi' (D., Malt); bwås{\es,ii.)

— ordet, hvormed koen kaldes : kom bås

!

et kælenavn, også: kom båskai; æn guwd

fipd bås (Rkb.); kom båsdræri! til en

stud (vestj.); kom bås^ kom båsku! (Skan-

derborg); bås9kahn, bås9stuw9n, æn stås

båsdkow (Løgst.); jfr. sta bos! sae jyde-

pigen til koen, hun snakkede latin, Skgr.

I. 152. 575;

„kom bos, kom bos, kom besind te bøj,

tvo røgter han legge i Alken døj (dynd),

:

di hjælper ham op me piber å trom,

å gie ham en lille pot mjælgrød i hans

lom!^' J. K. 44. 14, børnerim.

3. bos, no. båsihesi., på fiskegarnet

:

alle de masker på garnet, hvormed fiskene

fanges, jfr. omgarn; båsi på vognen =
råen: det stykke tømmer, som bærer
akslerne; fåsle't i bast (!): forslidt på
den kant af træet, hvorimod hjulets inder-

kant løber, O: slidjærnet på akselen; på-

vejrmøllen er ojet af understenen i kvær-

nen udfyldt med et træstykke, som kaldes

æn bås el. hals, derigennem går lang-

jærnet, som bærer overstenen (D.) ; måske
forskellige stammer.

4. bos, no. bås (D., Malt) udtryk fra

keglespillet, et fejlslag, de wår æn bås

(Lindk.), slp b—, skyd b— (Andst h.);

se bomer, puddel, rille^ rylles.

bosdor, no. bosdar æn (Thy) ind--

gangsdor; der skulde plojes en fure fra

Knudsgårds bossdar (bohusdor) hen rundt

om bjærget og tilbage igen, Skgr. IV.

165. 515.

boseng, no. en (Ang.) en seng, som
hører huset til, inventarieseng.

boskab, no. boskab e -bar (Vens.;

Malt, Ribe); boskop et [-ar] (Angel) —
et møbel, vist alm. hele Jyll. ; bruges i

Angel om hvert enkelt stykke indbo, bord,

gryde, sav osv., også overført: han hæ
væt e vunld b— ål daw, el. (hjvékøt

b— æ del — et kvindfolk kan være æn
pæn boskab; når hun ikke ser godt ud:

æn Up b— (D.); æn fåha't kun o æn
fåswålt kat, de æ tåw grem boskab^r i

æn hus (vestj.).

bosle, uo. bosal -sbr (Rkb.) — 1)

kludre med noget, tømmerarbejde og
lign., jfr. botle. 2) bosles, trille med
bossel; en tidsfordriv „å bosles" skulle

Østerbyerne have brugt for en menneske-
alder siden (1830); målet var Valsbøl

bro; unge karle og piger trillede med
en keglekugle henad Valsbøl vejen, således

at pigerne havde to slag , mens karlene

fik et; den, som drev kuglen over Vals-

bøl bro, havde vundet, Fb. Fr. H. s. 70.

boskabsstue, no. boskavsstbw æn
(Søvind s.) stuen, hvor skabe og kister

hensættes.

bosse, uo. bås -9r -H -dt el. båsdl

-dr -dl -dl (D.) — \) de båsH får ham
'= slog fejl

;
jfr. bomre, bos, fejle, misse.

2) overført, især om eng: dæn basar

åhr.

bossejærn, no. båsjan é (Vens.) en

stor tynd mejsel, som møllerne bruger

til at hugge åbning for en kile.

bossekalv, no. båsdkal {\es\!].) kæle-

navn til kalven; flt. båsdkal (Fanø) de

store hvide havsneglehuse, som hornene

leger med, idet de borer huller i dem og

'tojrer dem som kalve, jfr. hulboreko.

bosseko, no. båsdku æn (D., vestj.)

kælenavn til koen, se bos; også fig. om
moderens bryst: „æ do glaj å klapd di

betd bosdkow?" Jyd. II. 35. (Århus).

bossel, no. båsol æn -sUr (Malt)

en keglekugle.

bosselværk, no. bosalværk (Rkb.);

botdlværk (Vind) — kludderi.

boste, se børste.

botle, uo. bopl -tUr -t (Lemvig;

Vind s.) banke løs på, hamre på for at

gore istand; jfr. bosle.

botte, no. bot æn -dr (D.) en flynder,

fisk; hvilken ax't fladfisk ved jeg ikke,

jfr. bakskulde, lødder, skulde.

botteblade (?) J. T. bot'blå' (Varde)

= bukkeblade, menyanthes trifoliata L.

;

ordet forekommer mig tvivlsomt.

botterost, no. botdrwost el. botdl-

^wost (Ikast); bordvost æn -odst (Agersk.);

båtdvost (Sundv. ; Hadersl.) — lille, bitter

surmælksos t, længere end sædvanlige

knaposte ; rimeligvis af pit. bolter, smor

;

der æltes nemlig smor ind i ostene.
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bottre, uo. hot9r el. håtdr- -tror -H
(D., Andst, Skanderb.); hotdr åpo (S. Hald,

Røgen) — h— g, lade munden løbe, om
stammende tale el. fremmede sprog;

han hotdrdt åpo, som han ku ha won æn
tyskdr (S. Hald); skiftingen kom aldrig

til at snakke, men bottrede noget af

sig, som ingen kunde forslå, Kr. IV. 31;
„di (franskmændene) hottred po, de gik

som kjepper i hjywl" , Bl. Bindst. ; ?t.an

båt9rH gåt bw sæ (Tåning), sagde sin

mening rent ud; „di pjæbret ow dem,

å han håttdret åsse åpo, ållsatnm^l i de

gue, å de wa no da så møj roeh^' , Jyd.

I. 71; de sluddrede løs og han bottrede

også på, altsammen i det gode, og det

var da nu så meget rart.

l.bov, udråbso. &åM'(Malt); der råbes

til honsehunden håw, ve do wår dæj

!

el. tåw håw! når den ikke må gå frem;

fransk: tout beau!

2. bov, no. hbw æn -dr (Mors, Malt)

;

how æn -dr (D.) ; hbw i -w^r (Vens.

;

Agger) — boven af lam, ko, hest; h—
på fartoj (Agger); jfr. bag-, for-, fram-.

2) et sømandsudtryk, no tår vi 9t o

dæn hær hbw; wi ka sæjl Ljøifviq åp o

jæn hbw (vestj.) o: med et løb i kryds-

ning.

bov, no. se bue.

Bovbjærg, no. Bbwhjærd (Lemv.)

en hoj lerklint ved Ferring syd for Lem-
vig ud imod det åbne hav; å, a war

Ufres, te do flør få B— o: gid du sad

på Bloksbjærg (s. d.) (Lemvig)
;
go do te

B— mæ din tårikdr (Vens.) o: pokker i

vold.

bovblad, no. håwhlaj æn (D.) =
rgsm.

bovel, uo. se bavle, boble.

bovelvorn, to. hovdlwbrn (Sall.)

ujævn, blød, om en vej.

bovet, to. hbwdt (D., Malt) o hhjw

h— , om msker og dyr, at blive over-

anstrængt, æ hæst æ h— , når den har

lidt skade forpå, hbwtskrepn, når det er

i krydset; der knytter sig hertil fore-

stillingen, at dyrene mister luften, der er

under skindet på forboven, og at skaden

afhjælpes ved at skære et hul på skindet,

og puste ny luft ind (D.), jfr. op-.

bovl, no. hovl de (Holmsl. kl.) i

udtryk som : vi fo ræjn o b— , ondt vejr,

jfr. bavl, om samme ord?

bovlam, to. hbwlam (D.) = rgsm.

bovlop, no. hovdlo-p æn (Holmsl.

kl.) vi for æn h— _, ondt regnfuldt vejr;

mulig afledn. af bavle uo., se dog boble.

bovn, to. håicn -wn (D., Andst);

hotpn (Vejr.) ; bbtpn -wn flt. (Mors, Vens.)

— kraftfuld, velnæret, tyk, fed, mest
om msker, også sine steder om dyr;

velstående, rig; også nok overmodig, di

æ bown ve ar (Vejr.) står sig godt, b—
kål, velstående person; æn par håwn
hæst (Andst), store og velnærede, di æ
h— kdr<)n (Andst), godt kørende; do be-

how^r et å vær så b— o H (Malt), over-

modig; han sejdr h— in^n æ væqiJWih.),

o: har penge nok; „di Stin^r hor, såleri

non ka hbiv, wat bbwdn falk framfå
djæ nbho9r" , Grb. 80. 96, Stenerne har,

sålænge nogen kan huske, været rige

folk, fremfor deres naboer; så nu drak

de bryllup og det var bovnt, Kr. V. 8
1

,

rigt, prægtigt; fra Lild s. opgives bown
at betyde: fager, smuk at se på: æn
b— m,an, kbwl; de bbwn ær å ham
(Agger), det begynder at gå tilbage for

ham.

bovne, uo. bbwn -9 -dt (Søvind);

håwn -dr (Mds. h.) = bugne; æ træ æ
så fut te de båwndr (Mds. h.); æ bowdr
båwndr a fø (Agger); han æ så stak te

de håwndr a ham (Bj. h.).

bovnfuld, to. båwnfut (Mds. h.,

Randers) aldeles fuld; se fuld; især om
utoj (vestj.): han æ hijl hbwnfut a lus.

bovns, no. Mb. et køkken (Thy).

bo'ws, no. se bukser.

bovstage, no. hbwståq æn (Holmsl.

klit) en stor træstage, der fastgøres ved

hver ende af voddet.

bovstikke, uo. hbwsteh(i{mY,,Na.vå(i)

slagterudtryk, stikke et kreatur, der skal

slagtes, i boven således at det ikke dør

straks.

brad, no. brår æn -ar (Fjolde) en

steg, jfr. brase; mør-.

brade, uo. brår -dr hråt (Fjolde)

stege.

bradepande, no. brådpån æn (Mors)

stegepande, jfr. ovnskuffe.

1. brag, no. braq é (Vens., Øland,

Løgstør) larm == rgsm.; e stvær b—
(Løgst.).

2. brag, no. bi-åq et el. braq æn (Ran-

ders) ; braq æn (Elbo ; Heil. h.) : braq
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æn (Lild s.); braq d (Vens., Horn. h.,

Sams) — revne i le el. andre steder;

slo hråq (Randers) at revne; jfr. skår.

brag, bragsværk, se vrag.

1. brage, no. hråq æn (vestj.) redskab

til at bryde liørstenglen med; fig. dær æ
såd^n æn hråq o ham (vestj.) pral, høj-

røstet tale; jfr. skagefod.

2. brage, uo. hråq -9r -3t (Rkb., D.)

;

hrqq -9r -t hraqt (Vens.) — 1) = rgsm.

2) hråq (vestj.) er arbejde med bør-

stenglen for at frigore taverne
;

jfr. brodde,

brokke 3., brøde, skage.

3. brage, uo. hraq -3r -9d -9d (Lild s.)

revne.

brageret, to. hrqq^re (Lild s.) fuld

af revner.

brages, uo. hrqqds (Ribe) en leg

med nødder, der brugtes meget blandt

drenge i Ribe for 30 år siden; man!
havde en æsketræs pind, 8— 10 tommer
lang, \/2

—

^U tomme i tværmål; midt i

den var gjort et skår, hvori to nødder

bekvemt kunde ligge; hver af parterne

lagde sin nød ind og bojede pinden

sammen til en af nødderne brast; den,

hvis nød holdt, havde vundet modpartens

;

pinden kaldtes, såvidt mindes, en brager.

brags, to. hraqs (Holmsl.) skør, let

brækkelig, jfr. brøgl, skjør, støg. ;

-bragt^ se sammen-.

brajlet, to. hrajld (Sall.) ræddelig,

fælt; de so h— ur.

brajse, uo. se brase.

brajsted, no. se brandsted.

brak, no., to. hrak (D.); marken
ligger / hrak (Thy, Mors), te hr— (Vejr.),

sommerplojet uden sæd; tisUrdn ska få-
dryw9s i hraksn (Søvind s.); væn do

æst i hrak, så kom konf (Vlb.) o: i nød,

mangler noget.

brakjord, no. hrakjowr (Mors) =
brakmark.

brakke, uo. brak -dr -H -dt (D.;

Sønderj.) ; hrojak hrak^r hrakdt (Agersk.

;

Vens.) sommerplqje marken til vinter-

sæd, se soramerploje.

brakland, no. hraklah de (Agersk.)

= brakmark.

brakmark, no. hrakmark æn (D.,

vestj.) = rgsm.

braknæse, no. i et byrim: „Pjed-

sted braknejser", Skgr. II. 71. 377.

brakrug, no. hrakrow de (D.);

brakrdtv (Agersk.) — den rugafgrøde,

som følger på jordens brakning, se

møntrug.

bralre op, uo. hrahr åp -Irar -H
(D.) — 1) snakke hojt og meget, se

bravle, brarle. 2) de bralrer (vestj.),

glimrer, ser spraglet ud, jfr. braske; se

prahlen Weig. Worterb.

bramme, uo. bram -sr -H -H (Ager-

skov) — 1) gro stærkt, om korn: æ kwon
bramar. 2) de bramdr gråw å (af) æ nor-

væst idaiv (Holmsl, kl.) kun om en frisk

kuhng af nordvest, der falder mod aften,

og så bliver vinden østlig; jfr. kagle.

brammer, no. bramdr æn (Holmsl.

kl.) en stærk blæst af nordvest, men
forøvrig godt vejr; se iler.

brams, se bræmse.

brand, no. brqn æn brqn (Agersk.,

Sønderj.); hrån æn &rå« (D., Vejr., Agger,

Mors, Års h.) ; hak. (Sams) ; hrån æn brån

(Hindst.) ; bråj (4 stødt.) hest. bråj flt. br^j

-J9n (Vens.); brqn æn -n (Søvind s.) — 1)

en brand, husbrand, ildebrand; æn swår,

stuw9r hrån (D.) ; dær ær 9n brån åp i

æ østen (Rkb.), o: ses brand i østen;

han teq9r te brån (D.) tigger om hjælp

til brandskade; jfr. for-, hede-, hus-, ilde-,

klinke-, mose-. 2) et brændende stykke

træ, en brand i ilden; de wå som an

stak æn brån te hans nijos (D.); gamøl

brån di tæn^r læt (vestj.); i brqj lyjs

(Vens.) en lille stump lys. 3) tanen på
et lys; også en kulsamling på tanen,

der bringer lyset til at løbe; æn brån i

æ lys (D.), jfr. lys-; „da di kam te Mand,

war e så mørk som i brqj'' , Grb. 43. 9,

så mørkt som tanen på et lys
;

jfr. brand-

mørk. 4) æn brån te nåwH (D.) om
msker, dyr, ting: udmærket dygtig til,

æn br— te o skær, om en le; æn hr—
te o spel kart, te o arhdd (D.); æn hel-

vedes brqn ætd kwinfålk (Søvind), om
kvindekær karl; jfr. snav-. 5) flt. bråri

(vestj.); dær ær hrån i æ råiv (D.)

brand i rugen, o: angreb af svamp.

6) han hår æn brån (D.) et rødt

mærke på legemet, lungeslag; jfr. brandt;

se også rassel-.

brandast, no. brånæjst (Hmr.) den

sidste aften, man sad aftensæde henad

foråret i bindestuerne (s. d.), når binderne

skulde skilles ad ved sengetid, gjaldt det

at skynde sig ud af doren; thi den sidste
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blev det tændte lys stukket i rumpen på,

så det slukkedes; han kaldtes da h—

.

brandbæger, no. J. T. 340., en

plante, senecio vulg. L. (Saksild).

1. brande, uo.

hrqn -»r hrqn hrqn (Sem s., Sønderj.)

;

hrån -dr hrån hrån (D. ; Gjern h.)

;

hrån -dr -t -t (Vejr., Thy, Mors, Agger)

;

hrå.j -dr hrånc hrånc (Vens.);

hron -dr -dt (Søvind s.) — -

1) pudse lyset; hrån sawt æ lys! (D.);

do hråndt wal nær æ howdr (vestj.) om
den, som pudser lyset ud; „abgemadd !"

soi han, Måwdns, han brandt æ lys ur

(Nordslesv.) ; do glæmdr o hrån æ lys,

do for dn sown^ kun (vestj.); fig. narre

en i handel, do ka trotp, a hrån ham
(vestj.). 2) tørre de formede ubrændte

lergryder ved varme, se brandhus.

2. brande, no. hrån æn (Holmsi. kl.)

den inderste af de to revler langs vester-

havskysten, se brandknude.

brandsaks, no. hrqnsaws æn -ws

(Sønderj.); hrqnsaws æn -qws (D.;Vejr.,

Thy, Mors); hr^Jsaws æn -ws (Vens.) —
lysesaks.

brandflage, no. hrånflåq æn -dr

(D.) gnister, brande; æ h—dr, di fywdr.

brandfoged, no. hrånfåwdd æn -dr

(D.) ; hrqjfo i best. -fodn flt. -dr (Vens.) — :

en bestihingsmand, som på landet har

opsyn med slukningsredskaber og fører

befaling ved ilds våde.

brandfri, to. hrånfrij (D.); hrå,jfrij_

(Vens.) = rgsm.

brandenborger , no. hrandnhdrdr

(Thy); hrqmhård æn -r (Vens.) — 1)

plante, gul okseoje, chrysanthemum sege-

tum L., kaldes også mårdnfrowdr (Thy),

un owt (Ribe), holmboleger, stadilboleger

(Rkb.); kan af heksene benyttes til at

gore ondt med, J. K. 169. 46; skal være

indkomne med polakkerne i svenske-

krigen. 2) hrånønhård sån (Lemvig) løst

ufrugtbart sand, hvori alt forbrændes;

også nok om personer : æn hråndnhård

(vest.) en hård karl, brand (s. d.).

brandgilde, no. hrqngilæn (Sønderi.)

forening til gensidig erstatning af brand-

skader. !

brandgul lilie, no. J. T. 315, en

plante, løgbærende ]., lilium bulbiferum L.

brandhage, no. brånhåq æn -haqdr

(D.); hr^jhqq æn (Vens.) = rgsm.

brandhede, no. brånhijdd æn (D.)

= brankhede.

brandhjælp, no. hrånhjælp (D.) ==

rgsm.

brandhus, no. hrånhus æn -us

(Lindkn.) et hus bestående af et hul i

jorden, dækket med lægter og gronsvær,

hvori ubrændte lergryder hrånds ved at

fyre under dem; hullet er IV'g al. dybt,

IV2 al. bredt, 3 al. langt, på hvis bund
i almindelighed er lagt nogle håndstore

sten, for at hullet ikke skal blive for

dybt ved brugen og udrensning af asken

;

over det er rejst et tag af lyngtørv,

4 al. hojt, der støtter til jorden i 5 al.

længde og 4 al. vidde. Spærene består

af grene så tæt stillede, at lyngtørven

kan stables op derpå uden at støttes af

lægter .... På overkanten af hullet an-

• bringes stænger: [hrånståtil på tværs i

en sådan indbyrdes afstand, at potterne

kan stå derpå; Sehest. Jydepott. s. 10.

brandkasse, no. hrånkas æn -dr

(D.) = rgsm.; „i di daw cej wi så å

sæj å ene te hrqjkasdr, hæh hrqjldw, å

défå, wel me sæj, wa di flæst huws åsd

hrqjfrif, Grb. 12. 10.

brandkile, no. hræjcil æn (Vens.)

kiledannet plet eller jordstrimmel, hvor
' et underlag af mørk rødbrun, grovkornet

sand under markens overflade gor marken
gold og forårsager, at kornet, som vokser

oven på brandkilerne, sætter ingen kærne
og visner hen. Mb.

brandknude, no. hrånknud æn
(Holmsi. kl.) hojt sted i revlen, hvor

søen stærkt bryder sig, mods. jænfål
haiv, jfr. voldknude.

brandmur, no. hranmur æn (D.)

' = rgsm.

brandmørk, to. hranmørk (Rkb.)

bælgmørk , se brand 3 ; det kunde ikke

nytte, at han gik på jagt iaften, for det

var så næsten, hvad en kalder brand-

mørkt, Kr. VIII. 132.

brandpenge, no. hrånpæii flt. (D.,

vest.); brqjpæti (Vens.) — den årlige

afgift til brandassurance.

brandplet, no. hrånplæt æn-tdr{Ma]t)

i ansigtet el. på kroppen =^lungeslag.

brandskade, no. hrqjskå i -dr

(Vens.); hranskå æn -dr (D.) = rgsm.

brandsloge, no. [bransloq æn^ (Gj.

h.) brandhage.
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brandspand. no. hranspan æn -n

(Andst, Mali); hr^jspqj i besl. -spq% flt.

-^j -ajm (Vens.) = i'gsm., også: stoi-e

Iræskostovler, el. stovler.

brandsprøjte, no. hr^jsprojt æn
-dr (Vens.) = rgsra.

brandstang, no. se brandlius.

brandsted, no. (Mors) Mb. \hTaj^sté\

— 1) „det gammeldags ildsted uden

skorsten i stegerset, som endnu [1807]

træffes på enkelte steder, indrettet i form

af en lang smal kalkbænk; da der på
gulvet, oratr. ^'4 alen fra væggen, ind

lil dagligstuen, går tværs gennem steger-

set en opliqjet rand af ler, udenfor

hvilken ilden lægges. Ordet høres nu

sjælden. Man havde endog for ikke

mange år siden eksempel på, at i enkelte

gårde på Mors (såsom i Fårup) savnedes

endog yyhr— ^y og man gjorde ild på
det bare lergulv." Mb. efter Schade,

jfr. arne; med hensyn til ordets form

kan jevnføres a^<>n = anden; faj^n =
fanden; ha^^l = handel; dog må nævnes,

al i Schades Saml. findes ordet: brajs,

en steg, så brajsted kunde være: brase-

el. bi-adested, jfr. glas. 2) brqmtéj et -9r

(Agcrsk.); hråmtæj æn -9r (J)); hrd,jsté h

best. -sted (Vens.) et sled, hvor der har

været ildebrand; han gpr å tæqdr te

hrånste (vestj.) samler gaver ind som
brandlidt, se det flg. ord.

brandstedmand, no. branstéjman

æn (Agei'sk.); brånsteman æn (D.) — en

mand, for hvem det er brændt, og som
går omkring og tigger te brån el. te

brånsts (vestj.) o: om hjælp; gaven var i

ældre tid imellem V2 og ''4 skæppe rug;

jfr. Kalk. brandstød.

brandstedt, to. (vestj.) Molb., som
har lidt skade ved ildebrand, brand-

lidt.

brandsten, no. brånstijpn æw (Holms-

land) ildsted, arne.

brandt, no. brunt æn (Varde) en

rus, at have en b— .

branke, uo. brarik -9r -H -dt (Ribe,

Rkb.); brårik -9/- -a -d (Vens.; Sams) —
svide, gore brun ved at svide, malt,

klæder, mad; også om vejret; de brarijk^r

idaw (Løgst.) solen brænder; æ suu^l

bratikor æ græjs (D.).

branket, to. brayk^t (D.); brårikd

(Vens., S. Sams) svedet el. brunet af ild.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

brankhede, no. braykhijdd æn (D.,

Rkb.) en utålelig stærk hede, enten hvor

solen skinner el. kakkelovnen varmer.

brannik, no. bratpk i best. -i flt. -9r

(Vens.) en person, som gor sig vigtig.

brannike, uo. hrarpk -ar -9 (Vens.)

gore sig vigtig, bryste sig; sto å branak;

jfr. sprannike.

bransk (?) , to. bransk (?) (vestj.)

herskesyg.

brarle, uo. brar9l åp (vestj.) =
bralre op, føre megen og hojrøstet tale,

burde måske skrives: bradle; jfr. dog

bralre.

bras, no. bras æn (vestj.), æn b—
i æ party noget, som steges, jfr. pande-

skrald.

brase, uo. bras bras brqsH (Ager-

skov); bras -dr -t -t (Thy, Søvind s.);

bras -9r -t -t (D., Mors, Hindst., Heil. h.);

nt. bråsdr (Vens.) — 1) stege, gore store

tilberedelser, br— op for en; om den

knasende lyd, som en fed steg på panden

giver; derfor også knase om is (Løgst.);

de ær erpn saq o frås o bras hur dær æ ftd

hus (vestj.); de bras i æ pan, a brast not

åp i æ pan (Gjedved)
;

jfr. brandsted. 2)

de æ brajst samdl (Mors gid.) o : glødet og

loddet med kobber, om jærnringe o. lign.

;

' bras (D.) det samme ; udtrykket forklares

mulig af en vis brasende lyd, der høres,

når boraxen smelter. 3) vistnok også

vestj. i betydn.: falde pludselig og med
larm: de brast nipr.

brasen, no. brasen æn -ar (Vens.)

en fisk, abramis L.

brasepande, no. bråspan æn (S.

Sams) stegepande.

braset, to. bråsd (vestj.); æn b—
lowt, o: lugt af noget, som steges.

brask, no. brask æn (D.) larm,

opsigt ; æn skæpri i æn ask gor 9n stuw^r

6ra6^A- (Plougstr.); stoj, skrål, skrig (Bradr.).

braske, no. i et stedrim fra Lind-

knud sogn: di Asdrsbøl braskdr, for-

modentlig: de overmodige el. stærkt pyn-

tede fra A— ; ligeså Tærpling brasker,

Sgr. II. 89, i' et stedrim fra Åstrup sogn,

Gjørding h.

I braske, uo. brask -9r -H -H (Sønderj.,

D., Rkb., Andst) 1) gore larm ved

megen og boj tale (Sønderj.). 2) æn
braskdn kowl (Andst), en kjole, der bra-

sker, d. e. skinner i skrigende farver.
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brasle, uo. se vrasle.

brast no. brast æn (veslj.) forliæd,

skade; a skal et gyr dæ b— / sto last

å brast mæ jæn (D.) = rgsm.; no æ
dæn brast øwdstaw^n (Sall.), nu er den

svære strid (dødskamp) overstået.

brat, to. brat (D., Vens.) = rgsm.,

vist kun i enkelte forbindelser: æn brat

dø (D.); han siger da noget brat til

skrædderen, Kr. V. 234, d. e. ublidt,

hæftigt; gå brat ned (Mors) stejlt;

jfr. brå.

bratte, no. brat æn (Thy) det stykke

jord, som ligger mellem to lavninger på
en mands mark; jfr. vratte.

brattemål, no. bratmpl et (Randers)

= bratte.

brav, to. braw flt. brqw (D., Agger

;

Vens.) sj. brå; brå flt. brå (S. Sams;
Fjends h., Heil. h.) = rgsm.; æn brå

kål flt. brå (Rgk.); han æ brå (Sams);

bratp kål hjælpo sæ sjæl å æ han møf
braw, hjæl2)9 han jæn te, Skgr. II. 124. 60()

(Skive)
;
„Karen æ brå nåk" , And. Bars.

;

æn brå man gyr æn dørtiq kuw9n (Mors.)

;

de æ brå wep i da (Sams), godt vejr;

også bio. braw fijpd, stuwar (D.); a hå

brå dw9 (Sams), jeg har rigelig af det;

de ræn^r brå i daw, wi fék brå møj
ræn (Lild s.).

bravat, no. bråwo't el. bråwå'l æn
(Vens.) larm, skrålen; de jek haj å jor

æn grorm br— å, det gik han og talede

i hoje toner om; fr. bravade? jfr. bravat.

Kalk., fornærmelse.

bravere, uo. bråwe'sr -we'rdr -we'rs

= brovte
;

jfr. bravere. Kalk. ; mnt. bra-

veren, Sch. Liibb.

bravkarl, no. bråkål i (Vens.)

bruges både hædrende og spottende om
en mand.

bravl, no. bravdl de (Andst h.);

brapl (D.) — hojrøstet tale, der intet

indhold er i; også æn brafdl (D.) en

person, der snakker hojt og meget: dæn
brapl komør mæ nå gåt bopl, sludder

(D.); jfr. parabel.

bravle, uo. brapl -fl^r -pi -pi

(D.); braM -bhr -Mt -Mt (Lild s.) —
1) føre megen og hojrøstet tale; b— ud
el. åp; go o brapl H ud i æ byj (D.);

se bavle, bralre. 2) brawl -dr -t (Agger)

mylre, vrimle; æ æhrpr brawldr ofør æ
hon, jfr. vrovle.

bravlehals, no. braplhals æn (D.)

en person, som snakker hojt og meget.

bravlemund , no. braplmon æn
(D.) = bravlehals.

bravsel(?), no. braws9l(?) æn (vestj.)

bedrift: han skal et gor stowdr br— , o:

udrette sønderligt.

bravselvorn, to. \brawsdlwon\ (Gjern

h.) forpjusket, utilpas, som en, der nylig

10 er vågnet; jfr. ravselvorn.

1. bred, to. bre bre flt. 6rf(D., Ager-

skov); bre bre el. brét flt. bre9 (Vens.);

brij9 bret flt. brij^ (S. Sams); bréj bréjt

flt. brej (Hindst. h., Øland, Heil.); bre

bret flt. bre (Mols); bre bre^r bre^st (D.);

brip brijdr9 brij9rast (S. Sams) = rgsm.

;

hvad der er udstrakt i bredden, vit o

bret (D.) ; de bre æ t9båq, alm. talemåde,

d. e. det besværligste forestår, der fojes

20 så alm. til : soi æ man, han haj æ skåwl-

skawt i sæ (Agersk.), el. da jawst han æ
skåwlskawt i æ row o æ ku (D.) el. da
håd han æ skåwl i æ row atar æ blaj

(vestj.); så bre som æn dar (D.); „hon

sa pak9 ej i højsr å kap^r så bre som
én blåt" , Grb. I. 5., hun sad pakket ind

i hynder og kapper så bred som en

klat; „gik han it hans vej, sku han slå

bojet nie i mawen åpo ham å bagætte

30trejj ham lisse bre som en skroptus",

Jyd. I. 2 (østj.); é bre støc, de æ brU
(Vens.); i bre maj (Vens.) en vigtig per-"

son, storagtig; være bred på det (Vens.)

storsnudet
;
gjcire sine fingre brede (Vens.)

gribe vidt om sig; gjore bredt (Vens.)

gore barsel; æti bre kål, ståddr (Agger)

en vigtig person; to brede kan ikke godt

enes i en seng (Vens.) om storsnudede

personer; han æ nåh bre imæl æ iwn.

40 (Andst) sovnig; i D. siges om en, der

spærrer ojnene hojt op el. om et døende

el. meget sygt menneske, der uden be-

vidsthed stirrer omkring sig: han sijpr

så brét! jfr. „mæ jæt so han bret på
mæ å spuh" , Yuelb. 7, o: stift, vist, jfr,

fingers-, hånds-, strås-.

2. bred, no. bræj æn (Vens.); h'æj

æn -J9r (Andst, D., Hmr., Agger); bre æn
(Angel) — rand af en kop, et kar;

æ bræj o æn kåp; o fyl æn te bræj

(Andst); hun hær æ spån å æ bre el,

breful (Ang.); hat mæ åpslaw^n bræjpr

(D.) skygge; æ haw lijdqdr o æ bræj^r

(D.) spiller på bredden, når floden kom-
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mer; æn ska .y)år o æ hrttjir, xå sjnir

æ bon sæ sjæl (D.) aliii. ordspr.
;

„de

skul ås9 spdr9s, sd koti3n, mkn de hløw

da åpå huj, hwa der ene war, å ene

åpå hræj'ni, Gib. 107,7, der skulde også

spares, sagde k., men det blev da på

bunden, hvor der intet var, og ikke på

bredderne; jfr. kar-, krus-.

bred, to. se vred.

bredagtig, to. breawto (D.) omio

hvad der er temmelig bredt = h^els

(Rkbg.).

bredast, no. J. T. 234. (bredøs) en

plante, spergula arvensis L.

bredde, no. bre æn (D., Agger); hréj

æn -3 (Søvind s.); brh el. bred æn best.

bredn flt. 6r^3r (Vens.) — 1) udstrækning

i bredden; et stykke tojs bredde (Vens.):

han hår æn swær bre (Vens.); æn al i

æ breo (Sundv.) ; brijdn å tøw9 (S. Sams); 20

otv de tmv ska de trej brej9 te et skørt

(Søvind); også: de hgd dæn breddn, de

skal ha (smsts.). 2) stor udstrakt mark,

dær ær æn fåU stow^r bre te dæn gpr

(Rkb.) = markbredde; jfr. finger-.

-bredder, se hatte-; jfr. 2. bred

1. brede, uo.

bre -9r bræj bræj (D. ; Lild s., Sø-

vind s.);

bre -9r bret el. brej bret el. bréj (Thy ; so

Mors)

;

bréj -9r -dd -od (Hindst. h.^ —
1) brede ud, dug, linned, hø, hør; å bre

æn doq (Lild s.); han bræj æ pæti ud o

æ buw9r får ham (D.) o: talte dem op;

også overført: han bre^r sæj (vestj.) gor

sig vigtig; ire wow (vestj.) om horn, der

begynder at græde; bre mul, om hoveder:

bevæge læberne; bre ve H el. bre H
(vestj.) pynte på en fortælling, fortælle 40

med tilsætninger. 2) smore smor på
brød; å bre smør epo æn métmad el. bre

mélmad9r (Lild s.) ; brede smor på brødet

for en (Vens.) gore meget af en; jfr.

isl. breiSa.

2. brede, uo.

bre -9r bræjt bræjt (Agersk.);

brej -9r -9 -9 (Vens.; Hindst. h.);

bre -9r bréj bréj (Thy, Lild s., D., Andst)

;

brij -9r [ftre/] hréf (S. Sams);

bre el. bréj (N. Sams) —
smelte: bréj taU å (Vens.) smelte tælle

af greverne; swol hon bréj9r sne (Vens.)

solen smelter sneen ; huw9 smor ka brij9s,

h(< siiio hon fri/})s (S. Sams); bréj bly,

smor (Lild s,); spøgende: de hre9r æ
fjæt i ham (vestj.), når en sveder stærkt;

jfr. isl. bræcia.

bredejærn, no. brejæn et (Agersk.)

;

brejærn (Bradr.) — plovskær.

bredelig, to. se bredagtig.

bredelse, no. bre9ls æn (D., Andst,

Mors; huk. Vens.) om en ko f. eks.: æn
hår æn swær b— ifå'rte, den har en
svær bredde foran.

bredering, no. brereri æn -^ (D.)

den brede ring, der inderst på hjulnavet

slutter op til steldet, se bormring.

bredeskive, no. (vestj.); den be-

kendte Lange-Margrete nedkom med et

barn i en lade i Fjelstervang , Vorgod
sogn, og da det var overstået, sagde

hun til sin mand: „nå, Stoffer, tænd
mæ no mi piv, a får nåk et anner brej-

skyver!" brødskiver, stegt i smor; Jyske

S. II. 207, jfr. Sgr. III. 229; se pande-

skive.

bredested-ål, no. (Thy) ål, der af

fiskerne gives som betaling til lodsejeren

for tilladelse til at have bredested, d. e.

plads til at udbrede og torre våddet på
hans mark; jfr. davre-ål.

bredfisk, no. bréfesk (Lemvig) fælles-

betegnelse for flyndere, rødspætter, rokker

og andre fladfisk,

bredfuld, to. bræjful (D., Vens,),

også bréful (Vens.); breful (Ang.) —
fuld til randen, se fuld.

bredlåneret, to. brelan9r9 (Holmsl.

kl.) om hamp : med brede taver, jfr. låne,

bredmundet, to, bremonø (D,) =
rgsm.

bredning, no. bren9fi æn (Ang.);

brénofi i (Vens.); bræn9ti æn (Mors);

bræjn9fi æn (Løgst.) — et bredt sted i

en eng el. et vandløb (Ang.); bredning

i Limfjorden (Mors, Løgst., Vens.); Æsom
bræn9ti (Lild).

bredpande, no. brepan æn -n9r

(Mors) en åleart, måske = klæpålen,

angvilla latirostris Yarr., dog usikkert, se

Krøyer Dnmks fiske III. 656 ff.
;

jfr. lave.

bredpotte, no. brepåt æn -9r (Lindk.)

de største, sorte jydepotter, som kan

rumme omtr. 1 skj. korn, kaldes således.

bredsel, no. bresel æn (Agersk.,

Mors) ; bræsdl æn (Thy) ; brés9l itk, (Sams)

— 1) bredde; æ hy_ leq9r epo bresdl,
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usammenrevet ; æn hræs9l tor^ (Thy) et

lag lOrv udbredt på æ spreste, ligeså om
hø, lyng; selpn bresH (D.) om en stor

udstrakt mark. 2) hresol (vestj.) en dyne

uden fjer, som fattigfolk breder over

halmen i sengen og ligger på; dyne uden
fyld, alt hvad der kan bruges til dække,

presenning (Saras); dækkener spredte til

at lægge korn på i indkørselstiden (vestj.);

bres^l et -9 (Søvind) et stykke toj, grovt

lærred el. voksdug, der lægges under

småborn i vuggen.

bredselsted, no. hræsdlste æn (Mors)

sted, hvor lyng, tørv, o. lign. udbredes.

bredskjægget, to. hreskéq^ (Vens.)

storpralende.

bredskuldret, to. hreskåhrd (D.)

= rgsm.

bredskygget, to. hræskyq^ (Agger)

;

hreskyqit (Søvind s.) = rgsm.

bredsle, uo. bres^l -sUr -sdt -sdlt

(Mors) sprede hø ud.

bredsom, to. bresom (Rkb.) om
sædarter, der breder sig stærkt.

bredsporet, to. bréspora (Vens.)

= rgsm., om vognen; jfr. vidsporet.

Bred-sten, no. brestipn (vestj.) se

Bloksbjærg.

bredstrøgen, to. æ sne leqpr bræj-

strøqpn (D.) strøget langs bredderne, o:

sneen fylder jævnt alle lavninger.

breduse, no. bredu's æn (S. Sams)

en kvinde med mange skørter på.

bredøkse, no. breojs æn (Agersk.);

bréjyws æn -d (Søvind) ; breyws æn (Thy)

;

breows æn (D.) — tømmermandsøkse.

bregelig, bio. breq^U (Andst, Ha-

derslev) tydelig, a ka b— hør H.

bregle, no. breqdl -glsr -qslt (Ager-

skov); bræjl -9r -t (vestj.) — 1) fiske

med bregle. 2) fange, få fat i: a ska

sip, om a ka bræjl nåiv9 pæri (vestj.).

bregle, no. breqpl et -qdl (Agersk.);

brejl æn -ar (Vejr., Thy, D.); bréjl æn
-jl (Mors); bril æn -9r (Hmr.) — et

fiskeredskab af noget forskelligt udseende,

men i hovedsagen bestående af et pose-

formigt net spændt i en ramme, rund,

aflang, halvmåneformig til at fange gedder

(D.), flynder (Rkb.) el. andre fisk i; jfr.

glib, kry.

bregne, no. brosn æn = flt. (Ager-

skov) bregne, filices L., jævnl. om Pteris

aquilina L.; J. T. 88. 188. 302; bræner

flt. (Als, N. Slesv.); brægnor (Århus); jfr.

4. brægen, hugormkål.

brejle, no. se bregle.

brejne, no. se brægen.

brejst, no. se vrist.

brekke, udro. brek^, breks! (Vens.);

brik9 brik3! (Bj. h. , Hors., Skander-

borg) — kald på ænder; jfr. bos, dal,

I

kylle osv.

10 bret, to., no. se bred, brædt.

brette op, uo. brét -dr -? -9 (Vens.)

— 1) smøge op (bukseben, ærmer osv.).

2) de brétdr åp til regn, trækker op;

haj brétsr åp mæ otc de haj hår, o:

kommer frem med. 3) blære sig, prale;

hqj brétdr å bråwtdr; jfr. hambugt.

-bretten, se ny-.

bretting, no. brk9ti i -9r (Vens.)

1) opslag på bukser og ærmer, se bukse-.

20 2) en hojtalende, pralende person.

I brev, no. brøw e hest. -w9 flt. brøw -9n

(Vens.; Løgst., S. Sams); brhv -wdd flt.

-w (Himmerl.); bræw æn -w (Vejr.); et

br— (Elbo h.); brow æn, broiv (D.);

bræw et brew (Søvind) ; breu> -wdd (Mols)

;

bro æn bro (Fanø) ; brow æn brow (Søn-

derj., itk. Ang.); bræw et bræw {khenxk)

— 1) et brev = rgsm., alm.
;
gåde: lille

hvide mand går i allen land, har hverken

30 tunge eller tand, men kan dog tale som
en rigtig lille mand; J. K. 37. 3, jfr. Sgr.

III. 182. 971, et brev; ligeså: hwa æ de

dær sæjUr bod9 dw9r Ian o wan, o nær
de korndr, så fræmtål9r 9t som æn man?
(vestj.); et forseglet dokument (Vens.);

hå do brow g 9t? (Andst) tvivlende spors-

mål, om noget er sandt; dær ær eii9n,

dær hår brow o si lyw (vestj.); jfr. baks-,

binde-, byde-, gjore-, kjæreste-, konge-,

40 kræve-, prikke-, rokke-, skikke-. 2) e brhv

I

kort (Vens.) et slag kort; e brøw, det

j

enkelte kortblad, korti best. er kortbunken

;

I „som di se9r å tésk9r i korti, fah dP

\

jawnl9 e brøw nir^ , Grb. 181. 10; de æ
nur kon brow (Thy) ironisk: gode kort,

men kun i den tim.; blad i bog, billede

(Mols); hwomam brow hå do t9båq?

(Gjern h.), o: blade i bog; vi ho tréj

brew få i Iær9bgq9n (Søvind). 3) æn
50 brow knap9nol, hæjt9r, sijnol (D.) et papir

med indlagte el. indstukne k., h., s. 4)

når der er en lille glød stjærne i lyse-

tanen inde i lyset, siger man til den,

som den vender om ad: .der er et brev
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i lysol til dig!" Kr. IV. 385. 428, jfr. J. K.

:{97. 1292.

brevbæren, no. i udtr. æ hrow-

bær^n ståj o ham (Lb,) o: han var for-

pligtet til efter tur at ombære offentlige

skrivelser, jfr, ombæren.
brevbærer, no. browhæi'^r æn (Mors)

sladdertaske; om en sådan siges: fes9l-

htd^r (s. d.) å hrowhær9r, talærkdnslelpr

å hahdskær^r (Mors.). lo

brevløb, no. brdwldb [é] (Vens.) 1

„haj rene bréwldb får hér9n å Osdal'^ Grb.
|

216. 4, besørgede breve for herren på
Asdal.

brevpapir, no. browpapi'r de (D.)

= rgsm.

brevstok, no. browståk æn (Valsb.,

Hanved s.) en stok, der går- på omgang
i byen og som medfører forpligtelsen til

\

at besørge offentlige skrivelser fra by til 20

by, jfr. Feilb. Fr. H. s. 53. I

bride, uo. se vride.

1. brig, no. . briq æn (Mds., Lysgd. h.)
!

en muret hylde på en ovn, en muret

afsats på en væg.

2. brig, no. brek æn -dr (Agger) =
|

igsm., en slags skibe; afkort. af brigantine.

brigader, no. br^ksdij'r [/] (Vens.)

= rgsm.; „de gal brek9dijr i DråJdluJ'^ ,
j

Grb. 20. 6; den gale br— i Dronninglund, so

brige, uo. Mb. en præst siges at
|

brige, når han på prædikestolen stikler

på nogen af de tilstedeværende tilhørere

(Vens.), jfr. brikse.

brig(e)sdor, no. se briksdor.

1. brikke, uo. hrek -dr -H (Agersk.)

gore et eget slags flettearbejde = nuldre

(s. d.).

2. brikke, no. brek æn -9r (Thy, Sall.,

Malt, Rkb.) ; brek æn brek^r (Vens.) —
1) en trætallerken til at spise kødmad
af; de runde plader med kroge, hvorpå

tællelys støbes= lysbrek (Thy) ; træbrikken

på en plusståq; et redskab af et stykke

fladt træ med to fremstående tappe: en

snoregaffel, til at lægge snore til at kante

skørter med, sådanne snore er brekH;

en skrivertavle (Rkb.); en smorkop af

træ som en lille balle til at sætte på
bordet (Silkeb.) glds. ; et lille smortræso

(østj.); en smorskål (Vens.); „hon sku

hjælsdn frå mur hjem om å lown en brekful

smor" , Grb. 161. 17; jfr. blår-, dam-, dyp-

pelse-. 2) lok di hrelpr åp ! (Malt) ojnene.

briksdor, no. briq^sdpr æn best.

-don (Vens.); bréqsdcø best. dar9n (Sø-

vind); briqsdar æn (Hmr. ; Malt, Andst);

breqst9, breqsdar æn (Vejr., Mors, Thy,

Lild s.) — korsdoren i kirken; ordet

sammenstilles med isl. brfk, mellemvæg,
se Kalk.

brikse, uo. breks (vestj.); breqs

-dr -H (Malt, Andst) — 1) drille, ve do

breqs fnæ? se bryde; de vel han b— wås
mæj (D.) ved at lade en sine fejl høre;

2) breqs -9r -t (Mors), erhverve, for-

skaffe sig, knibe, å breqs æn nijjq, knibe

et neg; dær breqst a mæ æn lorgæj,

der fik jeg mig en våd fod; jfr. fænte,

skaltre.

bril, to. brifl (Lemvig, Hanh.) ivrig

til arbejde, b— g H, begærlig, om sig

(Hanh.); jfr. asp, gril.

brile, no. se bregle.

brille, no. brel æn -dr (D.) — 1)

briller = glqrywn (Vens.); tow breUr

(Vens.) et par briller; hon tåw æ brel a

(Vlb.); de ka dn sijd uddn brehr (D.),

O: klart; do skal et sæt mæ breUr o,

alm., bilde mig noget ind; også: sæt wå
hær breldr å (Vlb.); jfr. knyge-, næse-.

2) hoq breldr i æn æri (D.) hugge formen

af et par briller i naboens uslåede eng,

en spot over, at han ikke er færdig med
høsletten. 3) det sammenvoksede nøgle-

ben af fugle; et spilleudtryk fra kort-

spillet 101, når trumf ti bliver stukket,

får vedk. briller; vestj.: han gor ham
breldr; jfr. fra Fyn Skr. II. 140. 709.

brilleglas, no. brelglas æn -glds

(D.) = rgsm.

brilleh.us, no. brelhus æn (D.) brille-

futteral.

brillering^ no. brelreri æn -ri (D.)

en jærnbojle med to firkantede ringe,

der lægges om kinningen af vognen, og

hvori stjærten har sit leje.

bringe, uo.

breti -dr braqt braqt (Vens.);

brey, -dr bråy brotidn (D. ; Sønderj.,

Skrystr.)

;

breii -d brati brotidn (Sundv.);

briti -dr brari bruydn (Ang.);

breri [-drl brerfi brei^t (Bradr.) —
= rgsm.; hqj breldr åpå (Vens.) driver

stærkt på; i Mellemslesv. bruges alm.

føre for bringe, se Lyngby Sj. Sprl. 80.

bringe, no. breti æn (D.); huk.
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(Vens.) — hestens bringe, æn hår æn
guw9 hre b— ..

bringe sig, uo, hreti "^ "^^ ^^ (^0"

vind s.) bryste sig.

bringedræt, no. = bringetoj.

bringekobbel, no. hreykoM é hest.

-kop'Ht flt. -dl^r (Vens.) kobbelet, der

spændes i bringestykket på hestens seletoj.

bringel, no. se vringel.

-bringer, se lykke-.

bringeseler, no. hre^seUr flt. (Malt)

det sædvanlige nubrugelige seletoj, forsk,

fra stavtoj, kaldes også: brei^seUdj.

bringetoj, no. breødj (D.); brei^-

tøw (Mors) ; breytøtv é best. -tøw9 (Vens.)

— 1) det stykke af seletojet, som hesten

har for bringen = bret^dræt. 2) det

sædvanlige hestetoj, modsat stavtoj (Rkb.).

3) Mb. forklæde, som fruentimre binder

bindes (D., Hvejsel, Vens.). 6) hol å æ
broip (Thy) „holde borte fra broen", en

leg: en hegnet plads, fristed ved begge

ender; den, som er det, skal holde de

andre fra stykket mellem fristederne;

den, han griber og slår med ordene:

hristo dæ! skal tage påny; Uj(»q brbw

bréb (Sams) = hål æ brow åp (D.); se

sol- og månelegen.

2. bro, uo. brow (vestj.); &/'0 (Angel)

— 1) lægge stenbro; æ svon æ te brom
ve Lyrskaw (Ang.) danne vej, gore vejen

fremkommelig ved sten, lyng. 2) leq brow

(D.) lægge det underste og nederste lag

tækkelse, æ brotæk el. brolaw.

bro-bro-brille, se sol og måne.

broche, no. se bråsse.

brod, no. bråd æn -d (Mds, h.,

Nimtofte, S. Hald h.); brod æn (Falslev

om halsen og korsvis over brystet (Hors., 20 ved Mariager); brøj I best. brøj flt. 6røj

Rinds h.).

bringlyse, uo. brerilys -lys -lyst

lyst (D., Malt, Nordslesv,), b— jæn mæ
nåmt, lade en høre noget ufordelagtigt

i andres nærværelse.

brink, no. brerik æn -yk (D.) ; brøtik

et -iø (Søvind); brerik i -yk (Vens.);

brynk æn (Angel) — skrænt, skel i en

tørvegrav (Vens.) ; hlle bakke (Løgst.) (?),

brinne, uo. se brænde.

brist, no. Kk. (Mellemsl.) mangel.

brist, no. Mb. se brøst.

brist, no. se vrist.

briste, uo.

brejst -dr -96 (Agger);

brest brest^r brast brostan (Agersk.);

brest -9r brost brosten (Valsb.)

;

brest (Angel) —
= rgsm., se brusten, brække.

bro, uo. Mb. se brojte.

1. bro, no. bro æn -ar (Agersk.) ; brtia

æn -r (Fjolde); bro een -a (Sundev.);

brow æn -w (Vens.; Agger, Hefl. h.);

brow æn -ar (vestj., S. Sams) — 1) =
rgsm. ; æ brbw (D.) glds., byen Gredsted-

bro; jfr. bul-, fjælle-, færge^, ny-, skib-.

2) stenbro; det brolagte gulv i stalden;

pek brow (Vens.) lægge stenbro, jfr. sten-.

3) gårdspladsen, som er brolagt (vestj.).

(Vens., Sams; Himmerl., Hindsted, Vejr.,

Thy, Lild s.); brøi æn -ar (Bur s.); bråj,

æn -ar (Lindk., Hjelmsl. h.); bror æn -r

(Sønderby, Rømø); brå æn -ra (Sundv.);

bror æn bror (Egebæk); brøjt æn -ar

(Agersk.) — l)brod hos bien, alm. ; æn
brøj o æn bij (Lild s.), jfr. bi-; fig. brojan

wa fræ ham (Hors.) o: han magtede

ikke at gore fortræd mere. 2) brod,

30 som slås i hestesko el. træsko for at stå

fast på is, alm. 3) en smedehammer
med rund el. firkantet spids til at hugge

hul i jærn med, roj brøj; el. klow brøj

til som mejsel at hugge jærn over med
(Vens.). 4) en lyster til at stange ål

med (Mors) se brodjærn. 5) æn brøj -ar

(Sall.) ; brøj el. brdj (Thy) et knippe lang-

halm; se brodde no. 6) skjære i guwa

brøj (Vens.) o : en god mellemmad, stort

40 stykke smorrebrød. 7) han ær æn brdj

te o arbad (Malt) udmærket dygtig; om
den, der kan udrette mere end andre

(Vens.), se brand; jfr. kløve-, kold-, lure-,

sovn-.

1. brodde, no. brdj æn -ar (Mors,

Sall.) ; broj æn = flt. (Vejr.) ; brdj æn -ar

(Rkb.) — et knippe halm; der skal 20
brdj til en trave (Vejr.); langhalmen er

ikke taget fra (Mors); flettet halmvisk til

4) æ brbw (D.) det nederste lag tækkelse so en træsko (Sall. ?), se brod 5.

ved gesimsen, derover æ brolaw, det 2. brodde, uo.

hele : æ brotæk. 5) et tværstykke på brdd -dar -dat -dat (S. Hald)

;

forvognen, bagved den forreste akselstok, brøj -ar -a -a (Vens.; Sams, Vejr.,

hvormed kinningernes bagerste ender for-"
I

Mors, Thy, Lild s.);
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brøj -9r -9d -9d (Mors);

hråj -9r -dt -dt (D.);

hrøjt -ir (Agersk.) —
1) stikke med brod, om bier (Thy, Mors);

brøj^d (Tliy) stukket med brod. 2) sætte

brodde i hestesko el. træsko, jfr. hage-

skarpet, munk; fig. a æ gåt bråpt (D.),

jeg står godt fast. 3) o bråj æn ol (D.)

ved gentagne stik med lysteren (s. d.) at

forvisse sig om, at ålen sidder fast; han

sed^r o bråjir mæ klørdam (Rkb.) i kort-

spil: truer med klørdame. 4) tærske

rughalm blot på toppen, for at spare på
stråets stivhed (Vens., Lild s.); å brøj

halm åp (Thy), binde halmen i brøpr

(brodde), o: knipper; jfr. brodning,

bronne, skumpe. 5) ægge, anspore. Mb.

(Ribe st.).

broddejærn no. brøjjar æn (Mors)

en lyster til at stange ål med.
brodden, to. 6ro^9w(Hovlbj.); brordn

(Holmsl.) — i enkelte udtr. : broddn kår

(Hmr.) brodne kar ; rdd^n æ snar brådsn

(Andst), hvad der er råddent, brydes

snart; se nybretten.

broddesom, no. brds9m, brdjsæm

æn (Vejr.; Thy, Mors) brodde, at slå

under hestesko.

broder, no. bror i brd^r (Vens.);

[ brdw9 i best. -ri flt. brb9r (Sams) ; brdw9r

æn brødr (S. Hald) ; brdw9 æn brø (Søvind)

;

bror æn brøer (D., Støvr, h.); bror æn
brøpr (Løgst. ; Mors, Heil.); brp^ æn
brø9 (Vrads, Elbo, Bj. h.); bror æn
bropr (Brader., Agger); brod æn broja

(Sundv. ; Angel, Valsb.); brusr æn brøsr

(Fjolde) — 1) broder = rgsm.; ska

vi liq go brødr vær, ska vi liq go kgl

søv (Randers); de gor te brø^rs bæst

(D.) når alle er fælles om det samme,
når ævret er opgivet og hver river til

I sig for at få noget; æn kgl bror (D.)

siges om sammenbragte born, jfr. træ-

broder, se far-, mor-, halv-, hel-. 2)

temmelig alm. mands fornavn i den vestl.

del af Sønderj. 3) om en mand, man
deler noget med; i tiltale til jævnstillede:

de ær 9n hærliq, fletik bror (S. Hald);

„no hua vild a sei, bette brouer!^ Anders.

Begr.
;

„de wa, ménsqj, e éli spreif, mi
bror!^ Grb. 38. 12, det var minsandt et

ærligt spring, m. br. ! jfr. bug-, kom-
mers-, lags-.

broderdatter, no. bråw^s dåt^ (S.

Sams); brdw^rs flfæ^r (S. Hald) = rgsm.,

kun usammensat.

broderkone, no. brorkun æn (D.);

brdw9rkuw9n æn (S. Sams); me brdwrs
kuw9n (S. Hald) = rgsm.

broderlag, no. brorlaw æn (Vind s.)

at have noget i b— med hverandre,

fællesskab ; vi hår 9t i brorlaw mæ hwær-
anør (vestj.).

broderlod, no. brolåd (Agger);

bro^rlåd (Mors) = broderpart.

broderpart, no. brorpgrt i (Vens.)

den storre del; ved arv fik broderen

tidligere dobbelt lod mod søsteren; „hcø

cej ene te å wæ stusenc å tréka så gåt

ej åpå rUern, de haj fék brorpdrti

såwal" , Grb. 81. 21, han kendte ikke til

at være hovmodig og trækker så godt

ind på retterne, at han fik br— såvel.

broderskab, no. brorskab [e] (Vens.)

= rgsm. „dér er ^n brosskab i korti*

,

Grb. 238. 179, der er ingen b— i kortspil.

broderstykke, no. brorstøk (Vind s.)

gerne spottende el. nægtende, æn guwd

b— , en slet gerning.

broderson, no. brorsæn æn (Støvr.)

;

broson (Søvind); brorson æn (D.); me
browdrs sæn (S. Hald) ; brojrson æn (Ang.)

— ligeså andre smstn. : -datter osv.

brodkjærv, no. brdjkæra æn -^r

(Thy, Agger) et sammenbundet halm-

knippe, hvorfra langhalmen er udskilt.

brodknippe , no. • brøjknep æn -dr

(Lild s.) store halmknipper, ombundne
med to eller flere bånd.

brodning, no. bnjnpn æn -& (Silke-

borg) ; brøndri æn -9r (Hmr. ; Gjern h.,

S. Hald); brø^i æn -dr (Thy, Mors, Him-

merland); brori, brodri, brøpri el. brojdti

40 i -dr (Vens.) ; brøni æn (S. Sams) ; brhni

æn (N.Sams) — et aftærsket halmknippe,

langhalmen frataget el. ikke; også om et

knippe hø, ordet anvendes noget for-

skellig, jfr. klapning, neg, kjærv; brøri

(Thy), broti (Lild s.) hlle knippe halm, broj

stort; ,han lå nier åpå en hallembrød-

ding", Jyd. I 46. 2, et knippe halm; jfr.

brodkjærv; halmdynge (Agger); de sepr

såm æn brøfi åm hans huwd (Mors), om
50 håret, når det bruser om hovedet; jfr.

1. brodde.

broe, uo. 1. Mb. se brojte.

brofuld, to. broful (Vens.) fyldig,

svær, om heste og kør.
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-brog, no. se bukse-, okse-.

brogand, no. hroqåå æn -ænør (N.

Sams) gravand, anas tadorna.

broge, no. vistn. kun enkelt og best.

:

havstokken (Søvind s.).

brogeblitte, no. hrq(phlet æn -dr

(Rkb.) en fugl, klyden, recurvirostra avo-

cetta; den siger: brogelyt! (Brande).

Sgr. V. 77. 615.

æn brak i di iiæjs (E]]bo) en klump, jfr.

luren-, svine-.

3. brok, no. brak æn (D.; Vens.) ; han

hår du slem b— ^ en sygdom, hernia, jfr.

skarns, nedløb; se navle-.

brokfedt, no. fedt af grævlingen;

„sku han astej te en jawt, da; betyh

nojj, dippet han hans fænge (fingre) i

bråkfjet, å de skejj tien, så fek han hel

broget, to. brdq3 (D., Vens.); broqi i« ow hans gang", Jyd. I. 42. 1.

(vestj.); bråq^ (Agersk.) = rgsm., alm. i

N. Jylland; om klæder (Agersk.); broqf)

(D.) alm. navn på en broget ko, kaldes

også : broqidanmark (Hmr.) ; bror te brdqi
j

o søster te wår sdw (vestj.) siges om en I

skidenfærdig person ; se bontet, ringet
;

jfr.
I

danne-, dolle-, hvid-, rød-, sort-.

broget havre, J. T. 288, en kornsort,

avena sativa L. (Thy, Skive).
|

brogl, no. bråql de (D.), i bår b— ^20

om brød, i bare smuler; ligeså om tørv I

klynbråql (Rkb.), jfr. brøde, brok; bråql !

to. (Rkb.) skør, let til at gå i stykker.

brogle, uo. bråql -^r -I (D., Hmr.)

brække i smuler, do må et sed o b—
di brø.

bro-gård, no. (Als) en brolagt plads

mellem huse.

brohage, no. brohåq æn -9r (Thy)

bråkfowl i (Vens.) =

bråkhun æn (D.)

brokfugl, no.

rgsm., charadrius.

brokhund, no.

grævlinghund.

brokke, no. brak æn -9r el. flt. =
ett. (D. ; Hmr., Andst) et lille stykke af

noget, brød, tørv; de gor i bråk'fr (Malt)

ve do hå f>n brak (Sønderho) o : et stykke

sukker; jfr. bager-, mur-, tørve-.

brokke, uo. brak -9r -H -9t (D.,

Hmr., Andst); prak -^r -9 (Vens.) —
1) brække i små stykker; br— brø i

mjælk (D.) h— kod o kanføfl^r åp i æ
pan, stege stumper af kød med kartofler

i panden; do skal et brak mipr åp som
do sjæl ka ed aw, ordspr.

;
jfr. brogle.

2) bråkor do snud (Andst h.) == mukker
du; udtr. hører mulig ikke herhen, måske
til brok: grævling; va æ de do seds å

jærnbeslag under bederne på træsko til 30 bråkd åm (Åbenrå) mukker om. 3) brak,

at bruge i stald; jfr. hage.

broi, no. Mb. se brod 4.

broje, uo. Mb. el. broje, gore stoj

(Vens.).

1. brok, no. brak een (Hjorring) pig-

rokken tillavet til mad.

2. brok, no. brak æn -k (vestj., Sall.

;

Røgen); flt. bråki9 (Søvind s.); brak i

brak (Vens.) — en grævling, jfr. græk;

udtr. vistn. alm. landet over; hvo som 40

bærer brokkens fod hos sig, bliver aldrig

kummerfuld, umodig eller fikseret, og i

alt, hvad han begærer, skal han have

fremgang, overvinde al ting og blive

frygtet af sine fjender. Hvo som bærer

brokkens hojre oje hos sig, indsvøbt i

en ulden klud, vil blive elsket og nådig

antagen hos alle mennesker, J. K. 77. 95

(vestj.); „at skyde en brok" (Støvr.) d. e.

vælte i høstens tid med et læs korn ; so

„brokkens skind" bliver gemt til høst- I

lordagen (s. d.), fridagen, så bliver det
\

„solgt", o: den, som væltede, skal give

punse rundt til alle byens karle; dær ær

bråkdr (Fjolde) br— æ hodr, bryde hor,

se brøde, jfr. brage 2. 4) brak åp (Vens.)

hoste slim op; ligeså Agger.

brokkel, no. bråkdl æn -9r (Ran-

ders; Gjedved) = brokke af mursten el.

andet.

brokkelbasse, no. bråk^lbasi (Skan-

derborg) en, som ingen vegne kommer
med sit arbejde.

brokkelhoved , no. bråk^lhpi et

(vestslesv.) en tvær, mukken person, se

brokle 3. ; bråk9lhdwi et -hdwiff (Søvind

s.) en kluddermads.

brokkelvorn, to. bråk^lworn (Malt)

som er tilbojelig til at smuldre.

brokkemad, no. bråkmad de (Hmr.)

sammenblandet mad af forskellige stumper
= bråk^rij (Lindk. s.), kaldes også bråkn^ti

og bråkndfismad (vestj.).

-brokker, se mælke-.

-brokket, tf. se op-.

brokle, uo. bråkd -kU -klH (Skan-

derborg) — 1) brække i små stykker;

sammenkrølle. 2) å brakel mæ noi el.
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do å hråkH i H (Vor) stå og mase med
noget uden at komme nogen vegne; han

stér å hnlkU mæ hi hjøU, hun sku ha

gior istan (Søvind s.). 3) bråkdl (vestsl.)

knurre, mukke.

brokling, no. hråkleri mn -a (Røgen)

brokker, småstumper; „en lang flåd høw
i Hhrkant mæ stuere stien rundenom å

nowwn broklinger å tejlstien", Blicher

Bindst.

-brokning, no. se op-.

brolag, no. se bro 4.

brolægge, uo. hroleq (D.) = rgsm.

;

vist kun i en enkelt form: de ska hroleqps

)næ kampstijsn.

brolægger, no. hroleqffr æn -9r (D.

;

Mors) = rgsm., se pikke, stenpikker.

brolægte, no. hrolat æn -dr (D.)

se bro 4; den øverste lægte hedder man-
lægte (s. d.).

brom, no. se brum.

bromand, no. et spøgelse, som går

over en bro på vejen mell. Arild og Boost

(Sønderj.) Gr. G. d. M. I. 202.

brombær, no. brombær (Plougstr.)

;

brambær (vestj., D.); bræmbæ (Silkeb.)

— bærrene af flere forsk, arter af klynger,

rubus L, J. T. 207 anfører endnu bræmer
(Als); apr mekslsdaw dipr æ brambær

brosted, no. brostæj æn -j^r (D.)

et sted på marken, hvor der er en bro

over en grøft.

brosten, no. brosUjdn æn (D.) =
rgsm.; a skal et trin æ skin a hans

brostipn (vestj.) o: jeg agter ikke at be-

søge ham.
brotle, uo. Mb. ploje; men vel

egenthg skøre el. skørne jorden (Hors.).

10 brotække, no. brotæk (D.) se bro 4.

brovn, to. brown, brdwn (vestj.,

Løgst.) brun; slp i æ brdwn bon (D.)

slå græsset så nær af, at jorden kommer
tilsyne; se brons, brun.

brovte, uo. bråwt -9r -H -dt el. -wt

-ivt (Andst)
;
pråwt (D.) ; browt -wt9r -wt9

-wt9 (Vens.) — prale; som brdwter å

hår eéc, aj9r klaw9r dæm å skår ene

(Vens.) = han pråwt^r o pral o hår et,

zokløfik^r o klgiv9r o skår et (D.); browt

ow jén (Søvind s.) rose en.

brovtet, to. browtd (Bøgen): han æ
br— ow sæ, pralende, stortalende.

1. brud, no. brød æn -d^r (D.) ; brå et

= flt. (Ang.); broj_ æn -j (Thy?); brod

(Bkb.); bror (nordfor Bkb.); bré é best.

brø^ flt. brø (Vens.) — 1) et brud, et

opbrækket stykke mark, te æ brød hår

vi haw^r, o dæn arøn sij bijk (D.); han

et, fgn^n hå smur hans stowl i 9m (vestj.). so hær sit lati i 09t brå (Ang.) 8 lige dele.

brombærris, no. J. T. 207. rubus-

busken; kaldes også brambærbusk; bram-

bærtrædr (D.).

bronne, no. bron de (Bkb.) plante,

rimeligvis juncus squarrosus L., kaldes

også hwerlkamp, hårkamp^r {wesi].); bron

(vestj.) også navn på en brun hest;

bron o æ føl gæk igæmøl æn stjænhøl,

bråwn gæk di i 3n, mæn hund kom di

å dn (vestj.) gåde, vistn. om boghveden, 40 bru æn (Fjolde)

der går brun i stenhullet, kværnen, og

kommer hvid ud, Sgr.VI. 27.350, se bog-

hvede.

brons, no. brons (vestj.) alm. navn

til en brun hest.

bronset, to. bronsst (S. Sams) =
branket.

bropenge, no. bropæri flt. (D.) af-

gift, som betales for at benytte en bro,

jfr. spangpenge.

jfr. bråd, slag, vratte. 2) en ager kan

være tværdelt i flere bråj (Andst). 3) =
rgsm., brod po æn støk reb (Agger), se

bråd; ben-.

2. brud, no. bruj cm -dr (Vens.) ; bruc

æn best. -^n el. bruj æn best. brujdn flt.

bruj^r (S. Sams) ; bruj, æn -j (Søvind,Vejr.,

Agger, Sønderj., Angel, Sundev.); bruøj

æn bru9j (Vrads h.); bryj æn -j (D.);

1) brud = rgsm.,

sto bruj (D.); o skyd får æ b—, til ære

for bruden, når brudeskaren kører el.

går til kirke; fæj får æ b—, feje gulvet,

inden brudedansen trædes (D.); dær ær

enø bruj så smok, hun vil enda vær

smokar (Ang.) ; nmn æ bruj b^tæ^kar sæ,

bHænk^r æ brøgom sæ ås9 (vestj.) siges

ved handler, når køberen betænker sig;

te høhd mæ æ bruj å æ bæjUr ibåq

60æpr! (Mors) o: pokker i vold med det

brorlil, no. „så gu, brorli'l! nød

hår a fåt, mæn it ær a mæt" (Banders)

af en remse.

brossel, no. Mb. se vråssel.

hele ; står rokken natten over uden hør

på, står den brud; den første karl, der

om morgenen kommer ind, hører rokken

til; se mø-, pintse-. 2) i Sønderj. alm.
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om den forlovede pige, det er hans br—
= hans kæreste; brudefolk: forlovede.

brude op, uo. hruj -9r -dt (Agersk.)

— 1) hruj hor åp, danne bruder af den.

2) \hru9j'] (Gjern h.) skjætte hør.

brude, no. hruj æn -J (Vejr.) ; huk.

(N. Sams) ; hruj æn -9r (Agersk. ; Sundv.)

:— 1) en dukke hør; den knyttes med
et hoved i den ene ende, hegles dernæst,

det heglede bindes i et hovedø et hpi

(Agersk.), og den første knude løses og

hegles; 12— 16 bruder bindes til en

krans, krans (Agersk.), og når kransen

ikke skal være længere, knyttes et hoved

på den sidste ende, jfr. Mb. ; æn hruj

(N. Sams), 5 lokker hør, hver med et

hoved på enden; bruj^r (Mors) opbundet

rughalm, hvoraf langhalmen ikke er taget.

2) [bruoj æn] (Gjern h.) et skjættetræ,

jfr. brage, skagefod.

brudeben, no. hrujhipn æn (vestj.)

leddetappen i fåre- og kalveben på skanken

;

kan en pige synke det, er hun tjenlig til

at giftes; også fortælles, at en brud skal

være bleven kvalt med det, hun var

endnu ikke mandvoksen, jfr. Kr. IV. 375.

316, J. K. 80. 113.

brudebord, no. Ved det fornemste

bord [ved bryllupsgildet], , brudebordet ",

spistes helst med sølvskeer af tinfade og

tintallerkener; men ved de andre borde

krænkede det ingen at se sin plads ser-

veret med træskeer og lerfade og tal-

lerkener af samme stof el. af træ, J. Saml.

V. 104 (S. Omme s.).

brudedans, no. hrujdans æn (Ager-

skov) ; hryjdåns æn (D.) — alle de enkelte

danse, som bruden danser med forskel-

lige, inden den almindelige dans begynder.

brudedyne, no. hri/jdyn æn (D.).

Indbydelsen til bryllup lød på, at gæsterne

skulde møde lørdag, sondag, mandag;
men torsdagen for bødes gæster til at

komme og tæj ve æn houm (hjorne) å

æ br— , hvorved forstodes, at de skulde

bringe fon med sig, flæsk, æg, kød til

hjælp til brylluppet; se brudeseng.

brudedor, no. de ene turde ikke

gå hen og se ind ad brudedoren, de

andre heller ikke, Gr. G. d. M. I. 177,

doren til brudekammeret (Vens.).

brudefolk, no. bryjfålk (D. ; Agersk.)

= rgsm. ; i Sønderj.: forlovede.

brudefSerd, no. brujfar de gi. -fær

de unge (Vejr.) brudeskare; man kan

ikke se på hendes br— , hvordan hendes

borneklæder har været. Kok. ordspr. 94.

1064 (Burkal).

brudefører, no. hrujførar æn (Ager-

skov) konen, som fører bruden til kirke;

se brudekone.

brudegave, no. hrujcfaw æn -dr

(Agersk., MellemsL); brujgaw æn (Støvr.

10 h.) — gaven, som brud og brudgom
modtager fra de indbudte.

brudegive, uo. bortgive som brud;

der hun havde brudesmykket på og var

brudegivet i Jesu navn, kunde han ikke

komme ind ad bjærget med hende, Kr.

vm. 21.

brudegrød, no. Den anden bryl-

lupsdag er , brudegrøden * en uundværlig

ret, J. Saml. IV. 38 (Faldb. s.).

brudehank, no. Der kan dannes

to slags hovlspån i lyset: brudehank og

ligspån (s. d.); en br— har kun en

krumning ... og bebuder bryllup, Kr. VI.

278. 253; bugter hovlspånen sig indad,

er det en br— , J. K. 397. 1296.

brudehus, no. hryjhus æn (D.)

huset, hvor bryllupet holdes.

brudehår, no. hrujhgr (Rkb.) plante,

eng-trevlekrone, lychnis flos cuculi L.

brudekage, no. brudekagen, på
hvilken brudeparrets navne findes anbragt

med hvidt sukker; disse kager, som i

form er ovale og omtrent en tomme
tykke, laves til forsk, priser af en kone

i Skagen . . . ; brudekagen serveres gærne

til den sidste punsch, el. når denne ikke

bliver drukket, til kaffen, J. Saml. III. 83

(Råbjærg s.).

brudekammer, no. brujkanpr et

40 (Ang., Sundv.) et kammer på et el. to

fag, hvori kisterne med konens udstyr

gæmmes.
brudekiste, no. hrujkest æn -9r

(Agersk.) den store kiste, hvori bruden

får sit udstyr med fra hjemmet.

brudekjole, no. bryjkåwl æn -kohr

(D.) = rgsm., brudedragt; brudgommen
måtte anskaflfe en ny blåfarvet vadmels

frakke eller ^brujekjovl", som siden til-

se ligemed de øvrige bryllupsklæder, hvor-

iblandt gærne var en kattuns vest, om-

hyggelig opbevaredes i mandens skatol,

el. når han var mindre velhavende, klæde-

kiste, J. Saml. 1. 306 (Råbjærg s.).
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brudekone, no. bmjkuwJn æii (S.

Sams); bryjkun æn -kuripr (D.); hun
følger bruden til kirke; se brudefører,

redekone, befel.

brudekrans, no. hryjkråm æn (D.)

= rgsni. ; man må ikke prøve en b

—

på sit eget hoved, når man har den

bunden, Kr, VI. 278. 254.; djævelen kan

ikke få magt med en brud, inden brude-

kransen tages af hende, Kr. VIII. 319. 541.

brudekrone, no. I ældre tider

lavedes brudekraiisen i form af en brude-

krone, den holdtes af visse folk i sognet

og udlejedes. Den var lavet af toj og

bestod af en ring og to opstående buer,

halvkranse, der krydsede hinanden; den

prangede med blomster og blade af for-

skellig farve og glimrede af guld- og

solvperler, der hang ned fra guld- og

sølvtråde. Den har været brugt til for

c. 50 år siden i Vestslesvig. •

brudeleger, no. Ilt. J. T. 136, en

plante = brudehår.

brudelys, no. De to lys, der sættes

forfin brudeparret, kaldes brudelysene.

De er store og mere udpyntede end de

andre lys. I Vestj. tror man, at disse

lys tillige er brudeparrets livslys; man
ser da efter, hvis lys brænder længst

[brudens el. brudgommens]. Den, hvis

lys holder længst ud, lever længst, J. K.

85. 144. Hvad der levnes af brudelysene,

skal man gæmme; når en sådan stump

i overhængende tordenvejr tændes i par-

rets hjem, så slår lynet ikke ned der,

Kr. IV. 365. 20().

brudemænd, no. brujtnæn (Røgen

s.) to gifte mænd, der svarer til brude-

konerne.

brudepar, no. bryjpar æn (D.) =
rgsm.

brudepige, no. brujpiq æn -jnq^r,

(Støvr., Sams); bryjpiq æn -q^r (D.);

bruj^jnq æn -q9r (Vens.); brujpik -kd

(Sundv.) = rgsm.; spøgende, når en fuld

mand ikke selv kan gå, men skal have

et par til at slæbe sig, siges: „han skal

have et par brudepiger med sig!" (Mds.

h.); jfr. befel, bestillingsfolk, krutstrøer.

brudeplads, no. brujplas æn (Ang.)

holdepladsen udenfor kirkegården.

brudereder, no. Mb. se redekone.

bruderiden, no. brujrijdn (Nørv. h.)

brudesvendenes ridt for brud og brudgom.

brudesang, no. brdjsåti æn (vestj.)

bryllupsvise.

brudeseng, no. bryjsæn æn (D.)

— 1) = rgsm.; i Sundeved bydes til at

„ rede brudesengen op " med skinker, mad-
varer til bryllupet, jfr. bøstehojtid, brude-

dyne, flæskeaften; di ka skywt sin i bruj-

særi (N. Slesv.) om ' en sildig forandring

af sind. 2) et meget bekendt kortspil;

io beskrivelsen i det enkelte se J. K. 66.

63: at spille i brudeseng; der sættes

piger og karle på spil, sidste stik i fem-

kort tager en pige til den vindende karl,

en karl til den vindende pige; dernæst

bestemmes kærlighedens grad, hjærter

(klør D.) knægt er karlen, hjærter (klør D.)

dame pigen, kortene lægges så op under

remsen : han (hun) elsker, af hjærte, med
smærte, overmådig, overdådig, en lille

20bette korn, slet ikke, til knægten eller

damen træffes; så sporges, hvor de skal

mødes, og kortene lægges atter op: han

kom te hin: i æ ggr, mæl æ for (mellem

fårene), i æ fraipl (forstuen), i æ køk9n,

i æ karnør, i æ sæy^, i æ arm, onør æ
dyn, såw så warm! (D.); på Als: uden-

for doren, i doren, i æ framgot, i æ pisdl

osv. ; hvordan de skal være klædt: ftopl,

silk9, katown, pjalter; hvorledes de skal

30 køre til kirke : karet, fij^run, kasun (kasse-

.

vogn), moqun, stowt (møgbør) (D.); hvor-

dan forspandet var: herist, hæst, hæhnøs,

stud, Skandrbår^s låp<)r o lus (D.). Ende-

lig skal kortene lægges op for stand og

stilling: slot, herregård, bondegård, hus

med jord, hus uden jord, indsidder, stue,

fattighus, hundehus; slat, ggr, hus, hyt

(D.); hvormange horn de får? man tager

atter kortene, lægger dem op et for et

40 og tæller imens til 10, det tal klør dame
falder med, er hornenes antal (D.). Den

kæreste, man vinder i spillet ,i brude-

seng«, får man ikke, Kr.VI. 278. 247. —
En anden form findes i Østjylland; der

tegnes på bordet 5 kredse udenom hin-

anden, den inderste er ganske lille, det

er brudesengen; hver af de spillende

har fem kort på hånden, og hver gang

en tager et stik, udsletter han et stykke

50 af kredsene mod sin side ; den, der først

får fem stik, er i brudesengen og går

foreløbig ud af spillet. Når kun en af

de medspillende er tilbage, siges han at

blive „slæbt" ind i brudesengen. Det
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kort, hvorpå enhver kommer ind, huskes.

Den, som først kommer ind, behandles

først i spillet, klør betyder kjærlig, spader

spodskelig, hjærter hjærtelig, ruder vrede-

lig, og så tages kortbunken og man vender
kort for kort; eftersom kortet er klør,

spader osv., siges : kærlig, spodskelig osv.,

altså f. eks.

hjærtali soløt han hans hæst,

Tccerli sat han sce åp å ri,

vreden rei han,

vred^li hatikdt han på pgrtdn,

spåskali lut hun ham åp,
kærli réj han åp i gårdn,

spåskdU harik^t han på dgrdn,

hjært9li lut hun ham åp,
vreden høj hun ham sej ne9,

vreddli sai han,

spåskdli høj hun ham spis,

hjært9li spist han,

kærli høj hun ham drek,

kærli drak han,

kærli hejM han,

fæk vreden el. spåsk9li nkf, el.

fæk kærli el. hjært^li ja.

Er det sidste kort altså klør el. hjærter,

siger hun ja, er det ruder el. spader,

nej; bliver svaret nej, er vedkommende
færdig ; er svaret ja, fortsættes med næste

remse, det kommer da an på, på hvilket

ord det kort falder, hvorpå vedkommende
kom ind; de mødtes:

for porten, i porten,

for gården, i gården,

for stuen, i stuen,

for kamret, i kamret,

for sengen, i sengen,

for armen, i barmen.

Falder kortet på „for kamret", så er

vedkommende ude af spillet; går verset

til ende, inden kortet er kommet, tælles

1. 2. 3. 4 osv.; falder det f. eks. på 8,

har han tilbragt 8 timer i brudesengen.

Der lægges atter op et kort for hver linie

i følgende remser, idet der altid begyndes

forfra, efter at kortene er blandede:

han elskede hende: aw hjærtM, mej

smært9, ræt indørli, ow9rmå'd9, så

stiU, et uh het9 kgn, slæt it.

Deres bopæl: hn hærdggs, én hungp^, ét

hus méjo9, ét hgs (bart) hus, ét fat^hus.

Deres husdyrhold: tåw kåkd (haner),

én hdn, én gos, én an, syw lus, ni

låp9 (Søvind s.).

brudesengsdag , no. brujsætisdaw

(vestslesv.) dagen for bryllupsdagen, jfr.

brudedyne.

brudeskare, no. hryjskår æn (D.)

= rgsm. ; også den skare, synske msker

kan se, som bebuder et bryllup; jfr.

Kr. III. 323. VIII. 354. 621. 3G0. 633. 34.

brudeskjænk, no. hrujskæif\k de

(Vejr.) gaver af levnedsmidler til l)rude-

folkene, se send, forn ; hrxjjskærik (Fanø)

offring til bruden i kirken.

brudeskjød, no. i udtr. d^ ræn gul

i hrujskød (vestj.) når det regner på
bryllupsdagen.

brudesmykke , no. hryjsmøk æn
(D.); brujsmøk æn -d (Sundv.) brudens

smykke, jfr. J. Saml, 1. 311; æ hruj-

smøk9 flt. -r9, brudesmykkeren, sidder hos

bruden og kører med hende til kirke

20 (Sundv.); jfr. Kr. V. 70.

brudestue, no. hrujståw æn (Sun-

deved) stuen, hvori brudefolkene sidder.

brudestykke, no. brujstøk et (Ager-

skov) stykket nærmest endeskiven på et

brød; hvoraf navnet kommer, véd jeg

ikke.

brudesvend, no. hryjswcm æn -n

(D.) de rider i galop foran brudeskaren

til kirke, skal først nå kirken, vende

der og atter møde skaren; jfr. ridende

svende.

brudetemmer, no. (Ribe) Mb. også

formen: b—temme: „den første dans til

brylluppet får bruden og b—temmerne",

d. e. den person, kone el. pige, som
reder og smykker bruden; jfr. redekone

se Rietz brudtåmma, brudepige; ordet

sammenstilles med gi. sv. brut)um6 el.

\

bruttu mo, den kvinde, som klæder bruden.

40 brudevers, no. bryjvæs æn (D.)

et skilderi med vers, som hænges op i

ramme, jævnlig med billede af kirken,

hvor bruden er døbt og konfirmeret,

lovens to tavler og en opslået bog,

som betyder evangeliet.

brudevielse, no. hryjvæj^ls æn (D.)

= rgsm.

brudevognen, no. den forreste vogn

[i brudefølget til kirke], J. Saml. I. 311.

brudgom, no. hriipgom, brugom i

-dr (Vens.) ; brujgom æn (Støvr. h.) ; hruj-

gom æn -dr (Mors), hak. (S. Sams);

hrurgoni æn -9r (Vejr.); hrøgom æn -9r

(D.); brujgåm æn -9r (Agger); brøkom.
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brok^m -9 (Sundv., Angel, Brader.) =
rgsm.

;
„så swerit bruJ9(jom mæ bruj å

de jik trep trap Ito fiohm'^, Grb. 115. 161,

så svingede brudgonamen med bruden,

og det gik trip trap efter fiolen; i Søn-

derjylland: kæreste, forlovet, se brud;

jfr. pintse-.

brudgomsfører, no. brurgomsførdr

(Vejr.) ; brøk9msføro (Sundev.) — forlover.

i omdrejende bevægelse og frembringer

da en brummende lyd.

briier, no. bru9r æn (Mellemslesv.)

brygger; en doven bruer og en gesvindt

bager, det giver godt øl og brød. Kok
ordspr. 109. 1233 (Brandrup), sml.3.brue;
jfr. øl-.

-bruet, se nys-.

brug, no. bruq el. brpq é best. bruap

den el. de gifte mænd, som fører brud- lo el. 6ro(j;3 (Vens.) ; bruqæn{J).,vesll.)- ^'uq,

gommen til alteret

brudgomshat, no. brøgomshat æn
(Andst) en cylinderhat, som brudgommen
bærer.

brudgomsklæder , no. brøgoms-

klæpr flt. (D.) brudgommens dragt.

brudt, tf. brøt el. brælpt (D.) ==

rgsm., om hesten, nær dn æ skawdt å

æ toj.

1. brue, uo. bruw el. brow -dr -9^20

(Rkb.) — 1) bruse, summe, om bier og

fluer; dragen satte hver bølge op fra

næsehullerne så hoj og svær, sådan

bruede han; dragen kom bruende og

pustende, Kr. VII. 116. 117; jfr. bruden,

bruen, Schiller &Lubben= moveri, agitare,

som tredie betydn. anføres : drille= bruden,

briihen, briien, jfr. jsk. bry. 2) benene

bruer af træthed (vestj.), når det snurrer

æn (Søvind s.) = rgsm. ; te dawU, Jmlddas

brgq; a hår ene no bruq får d; de hd

dh wat i bruq (brpq) dæ fori (Vens.);

a hår eti^n bruq får H (D.), se daglig-.

brugbar, to. bruqbår (Vens.) ==

rgsm.

bruge, uo.

bruq -9r bruqt bruqt (Agger);

bruq -qpr bruqt bruqt (Vens.), ft. broqt

tf. broqt (Andst);

broq -q9r brqjt brojt (D.);

brow -wdr brojt brojt (vestj.);

bruq -qd bruqt bruqt (Søvind s.) —
1) = rgsm.; bruq æ haw (vestj.) gå på
havfiske; br— æ jawt (vestj.) gå på jagt;

men det var Daniel Burmand, han brujt

hans sværd så vel, Kr. II. 176. ,5; a bruqdr

de a hår, de æ dær marp dæ gor (Malt)

;

jæn a dæm påpr, di brujt i gamel tij

i dem. 3) brue uldent garn i ovnen 30 (vestj.). 2) magte, være overlegen; „så

(vestj.) ; tvundet garn lægges i den varme
ovn, for at det ej skal få kurrer, el. det

lægges i den varme malt, når man torrer

malt på kakkelovnen: å brow noqUr i

æ målt; ordet hører måske andetsteds

hen.

2. brue, no. bruw el. brow æn -ar

(Rkb.) et legetoj; et lille aflangt, fladt,

tyndt stykke træ, i den ene ende er der

fek haj jej, ja, de wa ræjti i tøra skælm,

de ku broq håsboj, der énda tøt ohr dé

wa maq te dreri" , Grb. 56. 22. 3) have

for skik; de bruqd vi heja (Søvind s.).

4) bruq sæ (Vens.) skynde sig.

brugelig, to. bruqls (Vens.); bruqdU

(Agger) overensstemmende med skik og

brug; de ær it bruqld (Søvind s.); se u-.

bruhus, no. bruhus (Meolden); brus

gennem et hul knyttet en snor; når del^oæw (s. f. Ribe) bryggers; jfr. 3. brue.

hvirvles rundt i snoren, brummer det;

jfr. bruekok, bruse. •

3. brue. uo. bru -dr bru bru (D.);

bru -dr -H -H (Agersk., Sønderj.; Ang.)

— brygge (s. d. ; mnt. bruwen), tim. : han
stær båds få bripn å baq^n (Agersk.) han

har meget at bestille; no brud di gamdl

kweå dærur (Bradr.) det trækker op til

uvejr i vesten; jfr. bruer, bruhus, -kar,

bru^ar, no. brukar et -kar (Ager-

skov) ; bruka et = flt. (Sundev.) ; brukar

æn -kår (D.) bryggekar.

brukjedel, no. brukedl æn (Sundv.,

Vlb.) bryggerkedel.

1. brum, no. brom de, i (Vens., Hmr.,

Mors, Vejr., D., Andst) på visse planter

avner, blomster, blade, som ved rens-

ningen fjærnes; der er br— på lyng,

50 rævlingeris (bladene), malurt, kløverhove--kjedel.

bruekok, no. browkåk æn (vestj.)
|
der, humle, tagrør; visne blade, ved-

jfr. 2. brue; en rund metalskive med
\

hængsler ved frø- el. blomsterstand; jfr.

to huller og undertiden savtakker; igen- flom; hø-, lyng-, rævlinge-.

nem hullerne en snor, hvorved den sættes
j

2. brum, no. brom (Andst); dær æ
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hrom i H, fart, så det brummer; tæj æ
brom frå jæn, magten; om det sidste

udtryk hører herhen el. til ordet brum 1,

er mig ikke fuldkommen klart.

brumbasse, no. brombas9 æn -ar

(D., Fanø) de store, sorte skarnbasser

(s. d.), der flyver med brummende lyd,

geotropes.

brumbi, no. brombi æn -9r (Bradr.)

;

bromalbi æn -dr (Agersk.) humlebi^ bom-
bus; jfr. ginning.

brumle, uo. brorml -mldr -md\ (D.,

vestj.; Mors); bromøl -mla -mslt (Gjedv.)

1) om tyres hule og stærke brøl. 2)

kmpn vel bronpl (Støvr. h.) er en brum-
mer (s. d.).

brumlebasse , no. bromalbas9 æn
(Andst) en person, der har en dyb, brum-
mende røst.

brumlebirede, no. hromalbire æn -dr

(Jordkjær) = humlebo.

brumlested, no. bromdlstej et (Skan-

derborg) == bølested.

1. brumme, no. i soldaternes sprog

(Fredericia osv.) : arresten ; få en brumme-
tur, komme i arrest.

2. brumme, uo. hrom -dr -dt (Andst)

;

når der gores koste af lyng (calluna),

rævlingris (empetrum) eller klokkelyng

(erica), så skal stænglerne hronps, gnides

rene for blade og blomster; de varmes

over en bromåym og gnides ud på en

Jrromstipn; o brom rowle^ris (Lindk.), se

1. brum, duske.

3. brumme, uo. brom -er -H (Agersk.,

Sundev.) om det dybe brol, som tyren

giver fra sig ; ligeså om insekternes brum-

mende lyd, og om vinden : æ væjr bronpr

i æ dar (D.); fig. brumme, være vred.

brumm.el, no. brom3læn(Kkh.,lAmT.)

en ko, som ikke kan blive med kalv,

se brummer; også to.: dæn æ bront^l

(Vor h.); bromdl i æ lyj (vestj.) om en

mand med dyb røst; han æ hijal bromdl

om unge karle, kåd.

brummepotte, no. brompåt æn (Bj,

h.) også: bromdlpåt = rumlepotte, guffe-

potte; også fig. en gnaven person.

brummer, no. bromør æn (Agersk.,

Nordslesv.) en ko, der ikke kan blive

med kalv; navnet kommer af, at den
brøler som en tyr, jfr. brummel, rejling.

brumm.estald, no. bromstål æn (D.)

spøgende udtryk for aftægtslejligheden.

brummet, to. broma (Vens.) siges

om de planter, der er brum på; jfr. 1.

brum.

brun, to. brun (Agersk., Sønderj.,

Heil. h.); brukn el. bruwn brunt brun

(Vens.); brun -t brun (S. Sams); brgn

(Solbjærg) = rgsm. ; Madam Brun, kaffe-

kanden (D., Vens.); han hår hans brun

daw, han hår daw å di æ brun (Elbo h.)

10 kronede dage, jfr. plt. brun, glindsende,

se Schill. &Lubb. under brun; jfr. brovn;

blank-, lyse-, mørke-.

brunblisset, to. hruwnblæjsd (Vens.)

hest, som er brun med blis.

brungron, to. bruwngriJn (Vens.)

= rgsm., også: bruwngul, hrimnrø.

brunhoved, no. brbwnhwtp (Malt)

en plante, vistnok luzula L.

brunlig, to. brunh (Agersk.)= rgsm.

brunløs, to. brunlojs (Åbenrå) om
nødder: brune og løse i haserne.

brunsten, no. brownstipn (D.) =
rgsm., et farvemiddel.

brurør, no. bruro æn -r9 (Sundv.)

en stang i form af en kort åre til at

omrøre malten under mæskningen; se

3. brue.

brus, no. se bruhus.

brus, no. brus (Sønderj,, D., Andst)

30 et meget alm. kortspil; brus = hjærter-

konge, spids = klørknægt; gal-hund =
spar otte.

1. bruse, no. brus cbh -ar (Fanø, D.)

— 1) en fisk, ulken, cottus scorpius L.

2) et legetoj, bestående af en rund træ-,

messing-, el. blyskive, hyppig med tænder

i randen, gennemboret med to huller i

en lille afstand fra hinanden i midten;

den sættes ved hjælp af en snor, som
40 vekselvis strammes og slappes med hæn-
derne, i stærk omdrejende bevægelse,

hvorved en brusende lyd fremkommer;
en fåreknokkel, gennemboret på tværs

med to huller, hvorigennem er ført en

snor, kan også bruges; jfr. 2. brue.

2. bruse, uo.

brus bruser brust brust (Vens.; Thy);

brus brus -ust -ust (D., Agersk.);

brus brus -ust -ust (Andst);

so prus prus prust pruøst (Sundv.) —
1) den brusende lyd, som vinden eller

havet giver, de sus å brus (D.); blæser

det stærkt bryllupsdagen, vil bi^uden bruse

ad sin mand, men blæser det anden
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dagen, vi] han bruse ad liende (vestsl.),

d. e. give onde ord, behandle hårdt.

2) hvad der skummer, opblæses, strutter;

CB 1cåwl, æ hø brus, æ kat brust sæ åp
(Andst), æ flør brus i æ kæn (Agorsk.);

de ær et så stuw»r fdwl som æ fijpr

brus te, tim. (D.) ; de ær it som de brus^

te! så drærim om pankaq^ren (Randers),

jfr. pruse, Mb.

brushoved, no. brushuu>9 æn (D.);

brushowdd (østj.) — en opfarende person.

brushone, no. brushon -ons ; hannen

:

bruskåk æn -kd^k (Agevsk. ; Mors) urhons,

han og hun, machetes pugnax, jfr. skoggre-

hone, søhone.

brusk, no. brask (D., Agger, Agersk.,

Brader.) ; itk. (Vens.) ; brusk é (N. Sams)
= rgsm. ; skær br— (Sønderj.) skære

lænder.

bruskben, no. browskbijn (Agger)

= rgsm.

brusket, to. browskø el. browsk9r9

(Agger); h'oskff (D.) = rgsm.

bruskstykke, no. browskstøk æn
-9r (Agger) = rgsm.

brusten, to. prostdn (Sønderj., D.,

Vejr., Mors) tf. af briste; han æ br—
,

har brokskade; se brok, nederløb.

brustenhed, no. brostdnhipd æn
(Malt, Andst) brokskade (hernia).

brusvorn, to. &rM5«^ow (Varde, Andst)

som bruser stærkt, æn b— dyn.

bry, uo. bryi -dr bry bry (D., Andst)

;

bry -9r bry bry (Brader.) — 1) drille,

plage, alm. især at drille med kærester;

a bry ham mæ hin (D.). 2) bryde sit

1 10ved, han brydr hans howd få møj
(Hmr.); bry si htpj owdr H (Andst).

3) bryde sig om, have lyst til, interesse

for, alm., og bojeg da:

bry sæ om, bry el. bryder, brø el. brød,

brot (S. Hald);

bry s. o. bryd bro} brojpn (Hvejsel);

bry s. o. bryj brøi bropn (Røgen);

bry s. o. bryrd brø bryt (Åbenrå);

brø s. o. brød'H' brø brøt (Havbro,

Års h.);

bry s. o. bryror brør brøt el. bryt (Sem)

;

bry s. o. brydr brø brøt (Vens.);

bry s. o. brydr bryt bryt (Bradr.);

han bryder sig ingen piger om som Røde-

Jens i No hans hest, alm. tim., Kr. VI.

329, 125; jfr. norsk brya, bry, plt. briiden,

briien, se Schill. Liibb. Suppl.

bryde, no. Mb. se brøde,

bryde, uo. Følgende eksempler på
bojningen anføres:

bryd -ådr brod brut (Nimtofte);

brød -ddr brød brøt (Falslev);

bry -dr broj hrojdn (Vejlby v. Frdr.);

bry bryy brø' brat (Dover, Hjelmsl. h.);

bry -rd brør brat (Vejlby v. Årh.);

bry -ddr brod brot (Øland);

bri bridr bredd brat (Tved i Mols);

bri bridr bredd bre^d (Ålsø s.);

bryj -jd brøi brat (Tåning, Søvind s.);

bryd -ddr brød brot (Mors, Thy, ft. brød;

Lyne s., Heil. h., S. Hald, Støvr.);

tf. brut (Horn.), brøt (Rødding [M.]),

brat (Uth);

bryjd -dr brød brøt (Lild s.);

bryr -rdr brør brot (Bur s., Salling,

Agersk.; Bradr.);

bryj -d brøj brøj (Sams);

bry brydr brø brdd el. brøt (Vens.);

bryd bryrd brød brat (Sundv., Angel);

bryr -rdr brydr brat (Egebæk).

Ordet bruges vistnok kun lidet i N. Jyl-

land og kun i enkelte forbindelser, jfr,

brække; alm. i Sønderj. — 1) bryde i

stykker, bry i støcdr (Vens.); bryr et

støk brø a (Agersk.); brække en tørv løs

i stakken (Lyne s.); bryde halsen, bryde

30 stene op (Ang.); bryr æ Ian, bryr æ he

åp (Agersk,); „den an maj tøt ene de

wa passe (!) sont som di hote bro ej

Grb. 31. 54. 56; å bryd dd (Thy) == å bryd

støb åp (Lild s.) bryde den sammengroede

maltdynge istykker, inden malten gnides

ud og torres; bryd o æ snak (vestj.)

om småborn, gore forsøg på at tale;

dær ær brht får æ tæn (vestj.), når

tænderne er ved at bryde frem; de

bryddr po dæn endr ræwl i landti

(Lild s.), jfr. 2 bedre 1, 2) tilvirke

ved brydning, om hør; bryj å skqq (S.

Sams); bry hør (Vens.); jfr. brøde. 3)

kaste op, udtomme mavens indhold;

bryr sæ (Bradr,; Ang., Sundv.); bryt sæ

(Fjolde) ; brtjd sæ (Lild s.)
;

jfr. de bryddr

mæ får dn brækdn (vestj.). 4) ved handler

hedder det, når en lille sum er køber

1

og sælger imellem: de skal et skel ivås

5<^ad, læ wås bryd o dijdl (Malt), o: tage

middelværdien af krav og tilbud, ellers

synes ordet her sjældent; skaftet bryder

af, går over; han brø nidr mæ æ vu^n

(Ang.) vognen gik istykker under ham;
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hryd åp, alm., forlade stedet, hvor man
er; se brodden, 5) hrys brørdst hroUst

(Agersk.) ; brydes brøddst (D.) ; bryd'^s brø-

tast el. brydsst (Andst) ; brydes brødes brot^s

(Støvr.) — a) brydes, gå i stykker; æ
skawt brys (Agersk.). b) prøve kræfter,

brysdn (Agersk.) det at prøve kræfter. —
bryde sig om, se bry 3.

brydebjorn, no. brybjøn æn (Sø-

vind s.) en person, som bryder stærkt på.

brydeføre, no. brydfør (Rkb.) er

det, når vejen er frossen, uden at kunne

bære.

brydelig, to. bnjjph (Malt, N. Slesv.)

brydsom; de æ no br— nåwdt.

bryder, no. bryder æn (Malt), æn
gråw br—, en svær arbejdskarl.

bryderi, no. bry&ari'j de (D,, Malt,

Søvind s.); brydri'c de (Vens.) = rgsm.

brydesmål, no. brysmol é -t (Vens.)

bryden, prøven kræfter.

brydsk, to. brysk (Hoi^s.) voldsom,

ustyrlig; overmodig, påtrængende: „dæ
kam æn gromme fihn herre hæn te mæ
å sæje nåk så brysk . . .", Yuelb. s. 78.

jfr. fr. brusque.

brydsom, to. brysom (N. Slesv.,

vestj.) = rgsm.

1. bryge, no. Mb. foræring af mad-

varer, der sendes en fra gildeshuset (Mors).

2. bryge, no. bryp i (S. Sams) ; bryqd

æn(J).); brøqi, bryqi (Hmr., vestj. glds.);

bryq -qar (Agersk.) — 1) et stykke brød

med usaltet smor på; når moderen kær-

nede, skulde hornene have en kjærne-

bryge; også: æ ban gor æn yowd bryqi

o æ gwål (vestj.) klat. 2) bryqar (Varde),

bryw^r (Hemmet) de udsprungne blom-

sterstande på achillea millefoleum L.
;

jfr.

gjedde-, smor-.

1. brygge, uo.

brøq -dr brøqt el. brøqH brøqt el. brøqH

(Andst); nt. brøq (Røgen);

bryq -9r -dd -9d (Agger);

brøq -qdr -qe -q9 (Vens.);

brøq -qdr -qH -qdt (vestj.);

brøq -dr -q^d -q^d (Himmerl.);

brøq -q9r brøj brøj (S. Sams)
= rgsm.; brøq samdl o nåwH (vestj.)

grunde over at få noget sat i værk; jfr.

mosekone, 3. brue.

2. brygge, uo. bryq æn -dr (Agger)

ophobning af sand el. sten ved stranden

;

jfr. hav-. •

30

bryggekar, no. brøqkar et = flt.

(Støvr. h.) = rgsm., jfr. tapkar.

brygger, no. bryqdr æn (Agger),

i tim. æn dåwdn brøqdr gir gåt øl (D.).

bryggeri, no. brøqdri'c é (Vens.) =
rgsm.

bryggers, no. brøqds é best. -qest

(Vens.); brøtvds æn (D.); brøqkus [et\

(Hadersl.); bryqds æn -dr (Vejr., Agger);

brøqds æn (Thy); best. brøqssdt (Røgen);

bréqds el. hrbqds (Søvind s.) = rgsm.;
— s = huSf se bagerhus, bruhus.

bryggersdør, no. bryqdtidgr æn (Ag-

ger); brøqdsdør æn (Vens.) doren ind til

bryggerset.

bryggerspige, no. brøqdspiq æn
(Vens.) --- rgsm.

bryggesten, no. brøqstijdn een (D.)

en varm sten, der kommes i brygge-

karret.

brygning, no. bryqndri æn (Vejr.,

Agger) en stor dynge af noget.

bryllup, no. brølop é -dr (Vens.,

Løgst.); brolop æn -dr (Thy, Agger);

brølop itk. (S. Sams); brelop itk. (N.

Sams); brøUp et -d (Søvind s.); brølop

æn -dr (Agersk.); brålop æn -dr (Vest-

slesv.); brålop, brulop æn -dr (D.) —
et bi-yllup, se hojtid, kost; drek brålop

(vestj.) alm., holde bryllup; jfr. hunde-.

bryllupsdag, no. brålopsdaw æn
(vestj.) = rgsm.; a ska tejdn dæ o di

brølopsdå mæ dn gafdl å dn knyw å dn

sultdn lyw (Mors).

bryllupsgilde, no. brulops- eller

brålopsgil æn (vestj.) = rgsm.; se bojle,

gilde.

bryllupsgodt, no. Hist og her ved

kirkevejen opstillede sig bom, hvem de

tilkastede sigtebrødsskiver [under bryl-

lupstoget] og ved kirken holdt fattige

gamle sig til og tildeltes almisser af lig-

nende „bryllupsgodt", J. Saml. V. 103

(S. Omme s.).

bryllupsmand, no. [brålsman æn]

(Als) bydemand; den ældste af brudens

brødre, som indbyder til brylluppet.

brylsk, to. (vestfor Angel) ornegal,

jfr. drov, mjavs, vrad, øksnet.

bryn, no. bryn (D.); bryjn æn
== flt. (Agger) — 1) ojenbryn; fo jæn
i æ bryn, få et slag lige i ansigtet; se

ojen-. 2) = tåqbryn, den nederste kant

af taget, tagskæg (Vejr.); jfr. brå.
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brynde, no. bron el. bryå æn (Rkb.)

;

bryn æn (Skanderborg) brand; kijdbron,

husb—, hedebrand, husbrand; også om
solens brand, de ær æn swær b— idaw

(Rkb., Skanderb.); jfr. brænde no., hals-,

skade-.

bryne, uo. bryn bryn bryn bryn

(Agersk., D., Malt, Sundev.); pryn (Øst-

slesvig) ; brøn -mr -nt -nt (Vens. ; Øland,

Heil. h.); *brøj -9r brønc brønc (Vens.)

— 1) skære den skarpe rand af et par

nye træsko i hullet, som omslutter foden,

bryn æn j^ar træskar (Malt, Vens., Øland),

jn-yn (Agersk.). 2) sætte ring i næsen

på et svin, bryn æ swin, jfr. krøge, ringe,

pryne (Malt, Andst, Sønderj.); fig. a ska

bryn dæ (Løgst.) o: sørge for, at du

ikke skal kunne gore fortræd mere. 3)

lægge tagskægget, den nederste rand

tækkelse op (vestj.). 4) skærpe økse,

plovjærn, o. lign. (Råbjærg s. f. Skagen)

;

5) bryne åp (Ålbæk) trække op på
land.

bryne, no. bryan æn bryn^ (Sundv.)

en ståltrådsring til at sætte i næsen på
svin.

brynlægte, no. Mb. till. den næst-

nederste lægte, på hvilken tækkemændene
begynder at sy, og hvorpå de lægger de

to lag tag, af hvilke det øverste kaldes

bryntaget (Bj. h.).

brynning, no. se brodning.

bryntag , no. brøntaq (Fredericia)

;

brøntæks (Bjerre h.); brøntaqp = brørtøn

ow taqa (S. Sams) — tagskægget, se

brynlægte; jfr. bi-yn, brå.

bryr, uo. se bryde.

brysle, uo. \brysdl -sbr -sdli] (Vens.)

brune malt i panden, når der brygges.

bryst, no. brøst æn brøjst el. brøjstdr

(Agger); bryst æn -9r (D.); bryst æn
-|/9s^ (Agersk., Bradr.); brøst ^ -9r (Vens.,

S. Sams, Løgst. ; Thy, Mors) ; itk. (Sundv.,

Heil. h.) ; brøst et -9 (Søvind s.) ; brest best.

-9d -9r (Mols) — 1) mands- og kvinde-

bryst ; flt. alm. om kvinder
;
gi bryst, give

die; hå unt får æ bryst (vestj.). 2) et

bryst på et skaft el. anden genstand, en

fremstående kant, hvortil noget støttes

(D.); hovedet på et spegebor, det stykke

på borestillingen, som støttes mod brystet;

ligeså stykket på rokken, hvorigennem
skruen går og hvorpå tenen sidder (Thy,

Mors).

Feilberg: Jydsk Ordbog.

brystben, no. brøstbipn æn (vestj.)

= rgsm.

brystblad, no. brystblaj et (Sundv.)

på seletojet, bringebladet.

brystbom, no. brøstbom i (Vens.;

Sundv.) ; brøstbom æn (Lild s.) ; brystbom

æn (D.) — bommen på væven, der støttes

mod den vævendes bryst, også kaldet

fårbom (D.), mods. båqbom (D.), røwborn
10 (Vens.) bommen, hvorom trendegarnet

oprulles.

brystbord, no. brøstbuw9 et -r9

(Silkeb.) = bryststykke 2.

brystdug, no. brystduq æn (D.);

brystduk et (Agersk,, Bradr.); brøstdoq i

-q9r (Vens.) — en mands uldne under-

trøje uden ærmer (Sønderj.) eller med
sirtses ærmer (Lysgd. h.); forældet navn
for vest (Vens.).

bryste, uo. bryst sæj (D.); brøst

sæ -9 -9 (Sundv.) ; brøjst sæ -9r -9d (Agger)

— 1) = rgsm. ; han bryst9r sæj som nåw9
kåk (D.), holde sig rank, skyde brystet

frem. 2) bryst æn hæst (Agersk.) springe

op på den uden stigbojle.

brystet, tf. brøst9t (Søvind s.) med
stort bryst, om kvinder; se ang-.

brystklemsel , no. brøstklæms9l

(Mors) klemmelse el. smærte i brystet.

30 brystnål, no. brøstngl æn -nol (Vens.,

vpst..) = rgsm.

brystpude, no. brystpud æn (D.);

brøstpuw æn (Vens.) et uldent stykke, der

hænger ned foran brystet ; et sort, stukket

forstykke af silke, klæde el. andet, der

af karlfolk bruges istedetfor krave.

brysttrøUike, no. J. T. 2, en plante,

achillea millefolium L. (Rkb.).

bryststykke, no. bryst^k \bryststek'\

ioæn (Malt, D); brøstøk (Mors); brøststøk

æn (Sall); brøsti æn (Løgst.) — 1) =
brystdug (Malt)

;
glds. = vest (Sall, Løg-

stør, Mors). 2) et stykke træ, som lægges

for brystet til at støtte et større bor,

nav, imod.

brystsvag, no. brøstswaq (Vens.);

brystswåq (D.) = rgsm..

brystsyge, no. brøjstsyq æn (Agger)

= rgsm.

brysttag, no. brøsttaw é (Vens.)

brydning med tag foran i brystet i selerne,

jfr. korstag, rygtægt, tægt.

brystøl, no. Mb. den rem, hvor-

med stavtojet forenes nedentU ; seltræerne

9
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er haspet sammen med et stykke

jærn (D.).

bræde, no. brær et brær^r (Agersk.,

Bradr.) enkeltt. = den ene side af et

bogbind, der i ældre tid jævnlig var et

tyndt stykke brædt, overtrukket med papir

el. læder; æ brær^r flt. = bogbindet.

bræde, uo. se vrade.

bræg, no. se vræg.

bræg, no. bræq æn{D.) — 1) fårenes lonordsl.):

lyd. 12) cl spel bræq (Vor) et kortspil,

som tidligere brugtes ved selskaber, hvor

den tabende skulde bræge som et får,

jfr. sjavs. 3) at slå bræg siges om fød-

derne på den, der raver i fuldskab (Hors.),

jfr. vræg.

bræge, uo, bræq -»r bræqt bræqt

(D., Vens., Bradr.); breq -d breqt breqt

(Søvind s.) — om fårenes lyd; om dårlig

sang: do bræq9r som wår gro ronøvæn^
(vestj.); han ka hwærk^n bræq æhr fo

låm (vestj.) kan slet intet udrette af sit

arbejde; æ fuic9r djæ bræqin (Agger).

1. brægen, to. Mb. el. bræggen; br

—

rug, byg, havre = 2den kjærv af rug,

byg, havre på samme ager (Ålborg).

2. brægen , no. bræjdn (Fjolde)

;

bræn (Valsb.) — pande, hjærne; han hæ
få'ri9n et sty9r får æ bræjn, for hovedet;

bræj, to., bræje, uo. se bred, brede,

bræk, no. bræk æw (D., Malt, Vens.)

— 1) der går br— på el. går til br—

,

om vogn, redskaber o: brud, skade, alm.,

gå til bræks (Sønderj.), jfr. fald, pån;

af-. 2) dæn føst bræk atdr mærgsl (D.)

første gang jorden plojes efter mergel;

vi for et mipr i dæn br— , i den om-
gang af jordens drift. 3) æni bræk (D.,

ve æ br— , æ åw^r br— , æ
næpr br— , når en ager er for lang,

deles den i to bræk.

brækjord, no. brækjuwar de (Malt)

jord, som er brudt op af hede.

brækjærn, no. brækjan æn (D.) =
rgsm.

brække, uo.

bræk -dr -H -dt (D., Andst, Agersk.);

bræk -dr -3 -3 (Vens.);

brek -dr -dd -dd (Mors);

bræk-dr -dr brolpn, glds. ftragfer (Sall.)

;

bræk -d brak brokdn (Sundv.);

brék -dr -dd el. brak -dd el. brokdn

(Lild s.) -
1) bryde istykker, bræk twat owdr (D.),

også brække korn på møllen; malten,

der er spiret, skal brækkes (Testrup),

d. e. pilles fra hinanden for at standse

væksten ; di æ we æ haw te brækin (Agger)

han hæ låbdn mæ æ bræjn imudr æ vek so for at bryde strandede skibe istykker

;

(Fjolde); jfr. mnt. bregen, eng. brain

3. brægen, to. bræqdn (N. Slesv.)

vammel, saltagtig i smag, jfr. dvalle.

4. brægen, no. „i ho møj di søøgt

i kwas å porre, i løng å bregen", Jyd. I.

3. 1, hvormeget de søgte i kvas og purre-

buske, i lyng og bregner; jfr. sv. bråken,

Bietz 01, eng. brake, pteris aquilina.

brægenfrø, no. bregnefi'ø; „bregenfre

æ son nojj strængh nojj å fo fat åpo, få 40 overvinde

de høre faunen te; de æ dæ jænnest fre

åpo joren, te han eje å roeh øw^we. De
blywe skabt åpo Sæ Hans næt, blywe

mohn den sohm næt, å falle ow mæ de

sohm. Den, dæ så ka fo nojj ovv^ et den

næt kl. 12 æ gåt hyt (bjærget), få den

komme ålle te å mangel pengh", Jyd. I.

11.2; for at blive synsk el. kunne se

ting, som er skjulte for andre, skal man
komme bregnefrø

75. 594.

bræger (?), no. brækdr(?) æn (Vlb.)

en stor kfirl i egen indbildning: æn
rektd br—

.

bræk hijd (Malt) bryde heden op og plqje

den første gang ; bræk æn fo åp (Sundv.)

ploje en fure; æ frost brækdr si hals

(Malt), når frosten begynder for pludselig

og hårdt; bræk æn dåldr owdr (vestj.),

alm. ved handel: dele den halvt, jfr.

bryde; „bræk jærn og stål", hundens
navn i æventyret, Kr. VII. 126; ingen

kan brække mig ned, Sgr. IV. 31, o:

2) bræk sæj (vestj.) kaste

op, alm.; bojes bræk -d -d -d (Sundv.)

= brække sig; ve do bræk, så glæm et

o gåv ordspr. (vestj.); jfr. bryde, spy.

3) bræk æ båtvs åp (vestj.) smøge op,

jfr. brette, slå.

brækkegreb, no. brækgrev æn
(Malt) bruges i mergelgrave til at brække
mergelen løs.

brækkekværn, no. brekktcar een

1 sine træsko, Sgr. V. so (Mors) raøllekværn, hvorpå korn brækkes.

brækkepil, no. J. T. 214. salix

fragilis L. ; brøkpil (Ang.).

brækkenhoved , no. brækdnhuw9
(Agger) bryderi, hovedbrud; de ær ek
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wær o ha h— wæj , de gy dæ nåk

h—.
brækkeplov, no. hrækplbtv een

(Lindk.) plov, der bruges til at brække

hede op.

brækland, no. hræklan de (Lindk.)

-= brækjord.

-brækning, no. se dag-, op-, skibs-.

brækrug, no. hrcekrhw (Vens.) rug

på nybrudt jord.

bræksø, no. bréksø æn -9r (Lild);

hræksyjp æn -r (Holmsl. kl.) brådsø i

havet; di hicid hrhksø9r (Lild s.).

bræm, no. bræm (D.); bræm
(Fjolde) de leq3r liq i æ bræm (Andst),

se bræmme uo.

bræmer, no. bræmor flt. ? (N. Sams)

en brombærart, rubus L.

bræmhede, no. bræmhijdd æn (Rkb.)

heden, som udvikles, når noget bræm- 20

mer (s. d.), stærk varme, se brandhede.

bræmme, uo. bræm -9r -H -mdt

(D., Sønderj.); bræm (Fjolde) — korn,

hø, møg bræmmer, når det, lagt i dynge

el. stak, tager varme, alm. ; ordet bruges

kun uvirk. og Mb.s: „bræmme høet" må
bero på en fejlagtig opfattelse af tale-

brugen : det står i stakkene for at bræmme

;

bræm sarml, tage hede, så det delvis

forbrænder og synker sammen. 30

1. bræmse, no. bræms i -ms (Vens.

;

Thy, Mors); bræms æn -dr (Agersk., D.,

Andst, Sundev.) ; brems æn -9r el. brams

æn -dr (Vejr.) ; brems æn -dr (Agg.) ; brams

æn -anis (Løgst.) ; brams æn brams (Horn.

h.) — 1) en bræmse; forsk, insekter næv-

nes med dette navn: humlebier (Sundv.),

andre steder: tabanus, chrysops, hæma-
topote; jfr. heste-, ko-, krog'-. 2) en

snor med en pind, der snos om mulen 40

på ustyrlige heste for at tvinge dem.

3) hemsko til et hjul (Thy).

2. bræmse, uo. bræms -dr -H -t (Ager-

skov, Vens.); brems -dr (Agger) — 1)

æ hæst bræmsdr, slår med halen efter

bræmser; han bræmser om sig, siges

om en vranten person, der snærrer

ad alle (vestj.). 2) bræms æn hæst,

sætte br— på den; bræms jæn å, bide

en af, give en hvas tilrettevisning (D.) ; so

„neh han fåtåll om, hunnen han hojj

skat mæ den å bræmset den hjåt die

helle die", Jyd. L 42. 1, når han for-

talte om, hvorledes han havde skudt

med bøssen og bræmset en hjort her
eller der, o: skudt ihjel.

bræmsebid, no. bræmsbjéd (D.);

de ær br— _, når bræmserne er slemme.
bræmsegal, to. bræmsgal (D., Vens.)

om kvæget, ustyrligt af bræmser.

bræmserede, no-. bræmsre æn (Bj.

h.) humlerede.

bræmsevejr, no. bræmsvæjr (D.);

bramstvæjr (Løgst.) — vejr, hvori bræm-
serne flyve.

bræmsk, to. \bramsk'\ (Ginding h.)

vild af bræmsestik, om heste, J. Saml.

Vm. 268.

brændadkjæp, no. (Sams). Sams-
ingerne bager og koger jævnlig ved halm
i sammenvredne totter; kæppen til at

at rage op i ilden med kaldes b— , Sgr.

in. 66; i byremser: Brundby el. Lange-

mark brændadkjæppe, Sgr. V. 24. 49. 50.

1. brænde, uo.

bræn -d bredn brænt (Åbenrå);

bræn -ndr bræn bræn (Sønderj., Bradr.

virk. uvirk., N. Sams);

bræn bræn bræn bræn, virk.; brin

uvirk. (Ang.);

bren -dr bræn bræn, virk. uvirk. (Vejr.;

nf. bræn, tf. brædn Sundv.);

brin -dr bræn bræn, virk. uvirk. (D.,

Hveisel)

;

bræh -dr bræn bræn, virk.; ft. bran,

uvirk. (Himmerl. , Viborg, S. Hald,

Støvring)

;

bræn -nd bræn bræn, virk. uvirk. (Tå-

ning, Røgen, Vor, Hads, Ning);

bræn -nd bren bren (Søvind s.);

bræn -dr bran brojdn, virk. uvirk. (Thy),

nt. bren, virk. uvirk. (Mors);

bren -dr bren bren el. brondn glds.

virk. uvirk. (N. Sall.);

bren -dr bran brojen (Agger)

;

bren -dr bræn brondn el. bræn (Hmr.)

;

bræj -jdr brqj brojdn, uvirk. (Vens.);

bræj -jdr bræm brænc, virk. (smst.);

bræn -'fyd bræå bræn, virk. uvirk. (S.

Sams) —
1) uvirk. : være i brand : æ ly,s brindr (D.)

;

lyst sto å braj, dog kan også siges

brænc (Vens.) ; de brendr føst, dær æ næjst

tee æ il (Mors); også om en svidende

smærte: blyw brojdn o sønahr (Lild s.);

æ bøs bræn får (D.) fængkrudtet blus-

sede uden at skuddet gik af; fig. o briii

iå mæ (Malt) ikke få udtalt. 2) virkende

:

9*
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sætte i brand , alm. ; hrin åp, ud (D.).

3) svide, forarbejde ved ild; a bræn mi
fei^dr (D.); hræh åsk, kafdhomr, Ml,
påpr, stijdn (D.); æn brindn hijad, en

svidende varme; de hrenar star hwbl en

de føhr (vestj.) om hed mad; dæn dær
brindr sæ jissin fær å var sæ te it ant

gåri (Ang.), o: brændt barn skyr ilden;

jfr. brankehede. 4) bruge ild til varme
el. lysning: brin tors i æ kakalåwn,^^

stjænuls i æn lamp (D., vestj.). 5) fig.

brin o jæn mæ nåwH, gå løs på en

med bebrejdelse, beskyldning ; do ku snar

ha bræn dæj (D.) sagt formeget og der-

ved kommet galt afsted; lide skade,

pengetab ved handel, arbejde
;

jfr. klinke-,

lue-, pye-, skam-.

2. brænde, no. bræj é [best. brænc]

(Vens.); bræn de (Agger) — brændsel;

jfr. ilding.

3. brænde, no. brin æn (Andst) et

mærke til at indebrænde smortræer, krea-

turer, navn med; ,jlet ka gypr 9t!" så

æ Ujw, han sku ha æ brin, o: brænde-

mærkes; jfr. alm-, hals-, brønde.

brændebanke, no. brinbatik æn
(Fanø) en alknude i marken.

brændeglas, no. bringlas æn (D.)

= rgsm

Hald) ; brinnahr (Støvr.)
;
gåde : hvad er

det, som står udenfor og brænder, men
tænder dog aldrig ild? J. K. 39. 15, jfr.

almbrænde, nælde ; se foreg, ord, blind-,

brændeolie, no. brænuU (Sundv.);

brinulp (D.) — roeolie; se jordolie.

-brænder, se brændevins-.

brænderi, no. brcpj^rij é (Vens.)

brændevinsbrænding.

brændesand, no. brensån de (vestj.)

en grålig sandart, der hurtig udtorres,

så græs og korn visner over det,

brændevable, no. brinvovd æn -vlar

(D.); bræjwabal æn -blår (Vens.); brin-

vavdl æn (Lindk.) — j ) vable efter at man
har brændt sig. 2) et bløddyr, medusa,
vandmand (Vens.).

brændevin, no. brænvin de (D.,

vestj.); brænwøn, bræwdn best. -t (Vens.);

20 brænpin (Hindst. h.) ; brænmdn (Andst,

Elbo) = rgsm.; ,a list mæ te krouret

å hint en pæl bræivin, om heisen a houæ
ret". And. Laust Sk. fiskeri; blæn bræn-

vin (Malt) fortynde sprit med vand til

brændevin; udgloj brænvin æ gåt få
mawpin (D.) o: afbrændt; dæn dæ for
brænvin te si nåd-r, ska ha øl te si

dåwdr (Andst), d. e. noget at slukke

tørsten med om morgenen ; no ka I snar

brændejord, no. brihjowdr de (Fanø) 3o fg dn tor kgl brænvin owdr mæ (vestj.),

stenal; fordi sæden forbrændes over den.

brændejærn, no. brænjan é best.

jan3 (Havbro, Års h.); brænjæn æn (vest-

slesv.) jærn til at brænde mærke med.

brændekasse, no. brænkas æn -3

(Søvind) = rgsm.

brændekile, no. se brandkile.

brændelyng, no. breijljøii de (vestj.);

brénljøti de (Lild s.) bagelyng, mods.
tækkelyng.

brænden, no. bræji é (Vens.) om
brændevinsbrænding; „de iva jø uldwU
mé de breji" , Grb. 28. 5.

brændenet, no. J. T. 237. en

plante, stor galtetand, stachys silvatica L.

(Ålborg) jfr. norsk brennenot und. netla

hos Aasen.

brændenælde, no. bræjnal æn -9r

(Vens.) ; brænnård æn (N. Sams) ; bræn-

0: jeg dor snart, hentydning til gravøl,

jfr. skefuld; de ihr æter mer bræwdn
(Vens.), spøgende: det ser ud til mere
regn; han drek9r brænvin som æn
ku drekdr wan (vestj.); jfr. kartoffel-,

korn-.

brændevinsbavl, no. brænvinsbavl

el. -bovl de (vestj.) brændevinssnak.

brændevinsbrænder, no. brænvins-

40 brænør æn -ar (D.) ; bræw^nsbrc^jsr i -dr

(Vens.) = rgsm.

brændevinsflaske, no. brænvins-

flask æn -dr (D., vestj.) = rgsm.

brændevinsglas, no. brænvinsglas

æn -glas (D.) = rgsm.

brændevinshandel, no. brænvins-

handl (D.) en handel, gjort i fuldskab;

— „de 4— 5 sådanne handler er imid-

lertid kun de såkaldte brændevinshandler,

nåd (?) æn (S.Sams); brennal (»w = flt. so d. v. s. sådanne handler, hvis eneste

(Vejr.) ; brinnal æn -dr (D.) ; brænnal æn
-dr (Agersk.) — en plante, urtica L.

;

J. T. 253 apfører fra Sams brændenåler;

a swæj min hændr ve no brænnaldr (S.

udbytte er en behagelig tilbragt aften

ved brændevinsflasken, idet man på begge,

eller i det mindste på den ene side, be-

tinger sig betænkningstid og så ikke
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videre bryder sig om handelen" (Vens.),

J. Saml. II. 92; jfr. prangermåned.

brændevinshat, no. hrænvmshat

een -t (D.) låget på kedelen, hvori mæsken
koger ; den filtpose, hvorigennem brænde-

vinen klares.

brændevinsknyst , no. hrcenvins-

kn)jst (li (D.) brændevinshoste.

brændevinskommissær, no. bræn-

vinskomlsq'r æn (vcslj.) en person, der

er rød og oppustet i ansigtet af brænde-

vinsdrik.

brændevinslykke, no. heksen tog

,br— ", o: held til i smug at brænde

brændevin, fra dem, Gr. G. d. M. III. 158.

brændevinsmand , no. hrænvins-

man æn (Andst) en person, der drikker

mere end til måde; også uden denne

betydn. spøgende i tiltale: no I hærdr o

h— mæn! nu, I herrer og br—

.

brændevinspande , no. hrænmns-

jjan æn (D., vestj.) et af stykkerne, der

i gamle dage brugtes ved brændevins-

brænding.

brændevinssnak, no. brænvinssnak

de (D., vestj.) = b— sluddr, berusede

folks dumme, meningsløse tale
;

jfr. bavl.

brændevinssnude , no. brænvins-

snud æn (vestj.) skældsord til en druk-

kenbolt.

brændevinstoj , no. bræw^nstéw e

-tøW') (Vens.) = brændevinsværk.

brændevinsværk , no. bræwsns-

tværk e (Vens.) alt brændevinstojet, som
hører til brændingen.

brænding, no. brin^ti æn (Fanø);

bræn^ri æn (Ning h.) == brændsel
;

jfr. af-.

brændsel, no. brænsdl de (Agersk.;

Havbro s.. Års h., Agger); brinsdl (D.,

Ang.); bræjsdl é hest. -s^U (Vens.) — 1)

= rgsm. 2) halsbrynde. Mb. (Hadersl.).

brændsellade, no. bræns9llqi æn
-lajd (Sundv.) et særskilt hus el. rum til

brændsel.

brændselstnge, no. brinsalstuq æn
-dr (N. Slesv.) en tørve- el. brændestak.

-brændt, se bunke-, halv-, hel-,

mellem-, op-.

bræt, no. bræt el. bræt æn -dr (Agg.)

;

bret æn -9r (D.); e brH hest. -d flt. -3r

(Vens.) ; bret é-&r (Løgst., S. Sams) ; bræt et

brædt (Ågevsk.) — l)=rgsm.
;

jfr. bræde,

dælle, fjæl, spang, stok, 2) tavle at

skrive el, regne på, se regne-, jfr, dam-.

hakke-, lyse-, muld-, pudse-, sakse-,

skjære-,

bræv, no, se brev,

1. brød, no, brø æn = flt. (D,, Ager-

skov), flt, -3r (vestj., Mors, Thy, Agger); brø

best. brø9 flt. kaq^r (Havbro, Års); brø

et -9r (Støvr. h. ; Voy); bréj. et (Hindst.,

Heil, h.); brø9 el. bn/f (Mors); brø9 et

(Løgstør, Øland) ; bnjj, brø, brøj et = flt.

io(Brader.); brø el. brøf e = flt. (Vens.);

bryp å best. bryj<) flt. bryjp best. -rdn

(S. Sams); bre best. brp [flt. bre best.

-9r9n'\ (N. Sams) ; bro et = flt. (Sundv.)

;

bry9 et bryd (Fjolde) — 1) brød-massen,

hvoraf de enkelte brød dannes; de brø,

gåt brø (vestj.); æn skytv brø (Vejr.,

Mors) en rundtenom; fo dn bid brø o

9n dram! (D.); let te brøjd (Vens.), o:

sul, kød; æn brømælmad (D.) et stykke

20 rugbrøds smorrebrød ; æn støk mælmas
brø (Mors) ; hæhr ræjn brø i si puw9s
som skiddn gul i si påri (vestj.); no

korner vi apr æ brø, æ hun tbtp (D.),

o: nu finder vi hemmeligheden; et æ
var (værre) en æn tyk støk brø (vestj.)

et ordspil: man må hellere have et tykt

stykke smorrebrød end intet; tyk bryp

bandr int (Sams.) o: smorrebrød; å nojt

stekd bryj9 (S. Sams) et nyt stykke brød

;

30 brø te brænvin æ bæjar en Mk te øl

(vestj.) spøgende; brødet smager lige så

godt her som i Rom,^ Kr. VI. 332. U\ ;

de ær eym såq å skir æn stuw9r støk

brø å æn nådn man si kåq (Mors); gu

gi wås idå wå dawh brø, mæn hælst

ivel wi hå 9r sejp (smst.) sigtet, o: vi

vil helst have det bedste; hå do ræn

brø i di puw9s ? (Agger) = rgsm. ; æ riq

man æ konvan i æ brø (D., vestslesv.) o:

40muggenhed, skimmel, vistnok fordi kun

den formuende har råd til at gæmme
brød, til de mugner. 2) enkelte brød,

der slås op af dejg-væler, d. e. store

dejg-ruller (D., vestj.) af usigtet rugmel;

i den betydn. alm. i Sønderjylland og

den sydl, del af N. Jylland; nordligere

bruges kager om de enkelte brød; do

ska et slo star brø åp en do ka bær te

æ åwn (vestj.); han slor star brø åp,

50 fn han ka båq (vestj.) ordspr.; han ivil

gqr slå star brø åp, åm han håd æn
skad å sæt 9m in mæ (Mors); når brø-

dene tages af ovnen, siges spøgende:

de æ reri brø, di æ il båq9d (Mds.) ordspil



134 brød—brødkrumme

mell. ringe, skorpe og ringe, ussel og

ilde og ild (o: bagt ved ild); „haj hdr

etic måtv9r Ml hrøj i hans pus", Grb.

231. 40, ordspr. ; det er ikke godt at

rose brødet for ovnsmunden. Kok ordspr.

1 38. 1542. 3) om udkommet, alm. ; komme
til brøds (Ang.); „i den vej a fåtinker

ingen mø: enhwæ jo gien vil si å kom
te brø". And. Frieri, o: blive godt gift;

„hwhn dér hd hrøj, ^yj^s hrøj" , Grb. io

233. 81; ta hrø næ do hij9s hrø; tå do

met hrø, så æ do skyl i min dø (østj.);

æ jpr vel ha hrø in^n 9n giar hrø (vestj.)

o: arbejde, gødning, inden den giver

udkommet; jfr. bjærgmand; alter-, bak-

kelse-, fidte-, fin-, grov-, hvede-, lerken-,

leve-, lys-, mulle-, mælke-, nådsens-, ost

og brød, præste-, salt og brød, sigte-.

2. brød, to. (vestj.) sprød, skør, om
brød f. eks. :

brødbæ, no. et får, som er vant

til at få brød (Løgstør).

.

brødden, to. se brodden.

brødding, no. se brodning.

1. brøde, no. hrød æn -dr (Andst,

Støvr. h.) ; hrø el. hrø9 æn -r (Vens.) ; hrør

æn -dr (vestj.); hr'år æn (Agersk.); hro6

æn (Hads h.); hråi æn (Vor h.); hroj

æn -3 (Søvind s.) ; hrå» æn hrård (Sundv.)

så man brister igennem, kaldes det hrø

(Vens.).

brødegarn, no. hrojq^n de (Mors);

hrøgån el. hrøgån de (Vens.) — blårgarn

(Vens.) ; brødegarns lærred består af hør-

garn til rending og blårgarn til islæt.

brødegilde, no. hrødgil æn (Andst)

;

hrojgil æn -d (Søvind) — et gilde, der

holdes, når hørrets brydning er forbi.

brødegrav, no. hrojgraw æn -w
(Søvind s.) = brødekule.

brødejord, no. hrøj9r, hrødjgr de

(Mors, Thy) den mark, der er under

brud, brydes op til korn ; bymarken deltes

i tre tægter: wbri, hrøj^r, ajlsæ (Jølby,

Mors), glds.

brødekarl, no. hrødkål æn -ål

(Andst) kaldes også hrød^rd, hjælperne

ved brydningen af hørret.

brødekule, no. hrødkul æn (Andst)

;

hrå^kul æn -kup (Sundv.) — et hul i

jorden, hvor der gores ild på, derover

jærnstænger, hvorpå hørren lægges for

at torres, inden den brydes.

brødelag, no. hråølaw et (Sundv.)

et brydelag: det antal gårde, som hjælper

hverandre med at „bråde" hørren, jfr.

2. brøde, skagehus.

brødepige, no. brødpiq æn -q^r

— 1) redskabet, hvormed hørren brødes, so (Andst) skal passe, at der ej går ild i

2) å, lok mæ di hråi! (Vor) hold kæft;

jfr, hør-.

2. brøde, uo.

hrød -dr hrøt hrøt (Andst);

hroi el. hråi hråj9 -t (Vorh., Skanderb.);

hrld (Hads);

hrår -dr -H (Bradr.);

hråd (Sundv., Ang.) —
1) bryde hør med brøde, se bryde, skage.

hørren, mens den ligger over brødekulen.

brødeting, no. [hri/tdfi] (Ang.) at

skulle til br— , møde på tinge for at

blive domt i bøde.

brødflsk, no. hrøfesk æn (vestj.);

det har fra gammel tid været skik ved

Vesterhavet, at når folk oppe fra landet

hentede et læs fisk ved havsiden, tog de

et rugbrød, en flaske brændevin, vel også

2) høet bråder (Sønderj.) = bræmmer, 4o et stykke flæsk med; så fik de af fiskerne

Mb. under bræmme; se brojte.

3. brøde, uo. hrør -9r -dt (vestslesv.)

sætte i bøde; æ owrdher hrørdt hanij

øvrigheden satte ham i bøde.

4. brøde, no. hrød æn -dr (D.) ; hry

æn (Angel) ; hrør æn -dr (Sønderj., Bradr.)

;

hrod æn -od (Sundv.) ; hrøt æn -dr (Fjolde)

— bøde, mulkt, give br— , bhve sat i

br— ; i Darum nok kun brugt i flt.

5. brøde, no. hrø æn -dr (D.) glds. ; so Søvind s.) = rgsm.

et tillæg af fisk til deres indkøb, der

kaldtes brødfisk.

brødfår, no. hrøfgr æn (Andst) et

får, som får brød; hrøford! (Hjorring)

dermed kaldes på fåret; se brødbæ.

brødjord, no. hrøjpr é (Vens.) rug-

marken, jfr. brødejord.

brødkniv, no. hrøknyw æn -w (D.,

Lild s.), hak. (Vens.) ; hroknyw æn (Agger,

hrø h [-ar] (Vens.) — \) vi hår et æn
hrø hrinsdl, ikke stump, æn tørdhrø =
klynhråk (D.). 2) når kvadder (s. d.),

»snesjap, fryser, men det ikke kan bære.

brødkorn, no. hrøkuwdn de (D.);

hrøkvon de (Agersk.) — korn til brød,

fødekorn.

brødkrumme, no, hrøkrom æn -9r
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(D.); hrølrom æn (Vons,) — det bløde

uf brødet, modsat skorpen; en krumme;
il haj dl hrøkrånpr i æ hu3s, J. Mads.,

jfr. ring, skalk.

brødkurv, no. i udtr. æn low^n

hrøkårs (vestj.) spøgende: et menneske.

brødlede, no. : modsot begynder med
b— , Kr. VI. 184, o: lede til mad.

brødløs, to. hrøløs (vestj.); hrøløs

Søvind s.) — æn h— hesteUri, noget, som lo

ikke lonnes; disse tørvelader, der i af-

stand ser ud som en lille by, kaldes ofte

for skæmt „Brødløs", J. M. III. fortale.

brødmellemmad, no. brømælmad
æn (D.) et stykke rugbrøds smorrebrød,

jfr. kagemellemmad.

brødpose, no. hrøpuw^s æn (vestj.)

ordspr. æn kin^r 9n stak^l o si h— , en

tigger på sin pose; jfr. noder.

brødringe, no. hrøreti æn (D.)

skorpen på brødet, se skalk, brudestykke.

brødriver, no. hrørywd æn -rdr

(Bradr.) et rivejærn.

brødrøg, no. hrørøq æn (Andst)

— 1) da de kom til den østre ende af

ageren, kunde de lugte „ brødrøg " fra

hojen (Vens.) o: lugten af brødet, mens
det bages; Gr. G. d. M. III. 145. 2) en

Qært (Andst).

brødskal, no. hroskal æn (Hmr.)3o

endeskiven af brødet.

brødskalk, no. hrøskalk æn (J).)
=

brødskal.

brødskive, no. hrøskyw æn (Vejr.)

en rundtenoms mellemmad.

brødsmække, no. hrøsmæk æn (S.

Hald) et læderstykke, pigen binder over

brystet, når hun skærer brød.

brødsted, no. Mb. dige, besat med
levende hegn; se brøsted.

brødtigger, no. hrotætidr æn (Hovl-

bjærg h.) en stor løbebille, carabus; jfr.

mellemmadstyv.

brødtom, to. brøtpm (vestj.) om et

hus, når alt brød er spist op; et hus

må ikke blive brødtomt, det vil gå ud
over husets ejer, somme sige, han vil

komme til at dø af sult, Sgr. II. 79. 13.

III. 174.13. V. 107.13.

brødøkse, no. brodyws æn (Mds. h.) so

den, der i en sag tager stødet af, som
i trætte el. slagsmål går imellem stridende

;

jfr. brud, brådøkse.

brøg, no. hrøq de (D.) flodskarn;

tang og andet, som hojvandet fører med
sig til strandkanten; de sætter br— på
leen, når man slår i mærsken, mens
græsset er tørt; der dannes da en mørk
rand af støv og græssets saft; han hår
br— otn æ mon, om en, der skrår

tobak, som sætter mærker om munden.
brøgarn, no. sD brødegarn.

brøgom, no. se brudgom.

broj, no. se brod.

brojer, no. se broder.

brojgarn, no. se brødegarn.

brbjing, no. se bredning.

brojt, no. se brod.

brojte, uo. brojt -ar -dt sj. (Agersk.)

sole klæder, hænge kisteklæder ud; hos

Mb. broe, brode, bråde; „honsene broer

dem", bader sig i sandet, bråde sig i

solen (Sundv.); bro el. bråde klæder,

hænge dem ud for at vejres i solen,

Outz. ; broe el. solbroe, E. Pontoppidan,

sønderj. ord; jfr. Schill. & Lubben, Mittel-

niederd. Worterb. broden, htsk. briiten;

Schiitz'es Idiotikon, breuen; den sønderj.

form brojte svarer til brodde, se brod,

•jfr. 2. brøde og smstn.

brøk, no. brøk æn -9r (D., vestj.)

= rgsm. ; han gor såtnoj no slem brøker

(D., vestj.) voldte vanskeligheder, gjorde

sig skyldig i forseelser og fejl,

brbl, no. brøl é hest. -It (Vens.; Agg.)

;

brpl et (Søvind) ; bråal et = flt. (Sundv.)

— l) = rgsm., jfr. bølke, bøle; æn kan et

fålari mij9 bw æn stui en et brpl (Tåning).

2) en opdigtet person, horn kyses med;

ve do et vær gow9j skal a tål te æ brpl!

(Herning); jfr. bussemand, græk, kilde-

mand.

brole, uo.

brol brol brol brpl (D.); nf. brøl

(Lyne s.);

brøl -dr -t -t (Vejr., Mors, Agger);

brdl brpl brdl brpl (Andst);

brol brpl brål brål (Søvind s.);

brpl brpl brål brål (Tåning);

brol brpldr brål brål (S. Hald);

brål (Mds. h.);

brål brål brål brådl (Bradr., Sundv.) —
1) == rgsm., om kreaturer, jfr. brumle,

dryne. 2) om horn, græde hojt og lar-

mende; hwa ska dæn brølin te! (Agger).

brolepande, no. brolpan æn (vestj.)

— 1) et grædende barn. 2) æti støk

&— ; om en larmende, bøs person.
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brbletud, no. hroltur æn (vostj.)

i udtr. no hår haå ggr dæh sist b—
,

om den, som har gjort gale streger i

svir el. fuldskab, men ikke kan mere.

brolhals, no. hrolhals æn (D.) en
person, et barn, som græder meget.

brøllisted, no. se bølested.

brønd, no. hrøj æn (Vens.) — 1)

stor trind fordybning på marken, hvor
der samles vand om foråret, jfr. kilde.

2) [hrøn] (Sall.), brønd; flt. æ brøé; en
lav strækning, der står under vand om
vinteren.

1. brønde, no. br^J é (Vens,) — 1)

jærnstang med stempel til at brænde
mærker ind med, se brænde. 2) det

indbrændte mærke.

2. brønde, uo. bréj -9r brønc brénc

(Vens.) indbrænde mærke.
brønding, no. brøpri el. bryå9ii

æn -3r (Rkb.) afbrændt hedestykke.

brøndkarse, no. J. T. 50 en plante,

cardamine amara L., brunnenkresse tsk.

brønge, no. se brodning.

bronne, uo. bron -dr -dt (Elbo);

brøn -9 -dt (Gjern h., S. Hald) — løselig

tærske, hr— æn Tcærd
, jfr. brodde 4;

brøn taq (Gjern h.) lægge de aftærskede

kærver endnu engang ned i loen og

tærske toppen ud.

brønne, uo. se bryne.

brønning, no. se brodning.

brønse, uo. brøns -dr -H (Rkb.)

hvælve et bryggerkar over en tot bræn-

dende lyng for at rense det til brug.

brøntag, -tække, no. se bryntag.

brosem, no. se broddesom.

brøsig^ to. brøsiq (Mors, Vejrum,

Agersk.) ; brøsm (Røgen s.) — om msker,

overmodig, fordringsfuld; han stil sæ
Usoni æn brøsiq Mk (Silkeb.) stillede sig

an som; æn brojs^n Ml (Hovlbj. h.)

brøst, no. brøst (D.) brist, skade,

mangel; nok også brest (vestj.).

brosted, no. brostéj æn (Mds. h.) en

stente over et dige ; brudsted? se brødsted.

brøstfældig, to. brøst- el. brystfæh

(D.) = rgsm.

brøstfærdig, to. brøstfard (D.) ==

brøstfældig.

brov, no. se brev.

brovl, no. se vrovl.

brå-, ord, som ikke findes, se under

bra-.

1. brå, no. brå æn -9r (Agersk., Ribe,

vestslesv., Angel, Braderup) tagskæg, se

bryn.

2. brå, no. brå (Agger) lokkemad,

brugtes ved rammen (s. d.), en snare

til at fange havmåger i ; er ordet = brad ?

3. brå, to. bruges mig bekendt kun i

en forbindelse: han kotmr et i brå daw
(Rkb., Mds.), o: han kommer ikke så-

10 snart; ordet kan mulig være rgsm.'

s

brad, isl. braSr, hastig.

bråbojet, bio. bråbowH (Lisbj. Terp)

det kom b~, uventet; formodentlig: brad-

bojet.

bråd, no. brod (Agger) = rgsm. ; dær
æ brod i æ haw (Agger) søerne brydes;

do mo ek go hij^l nipr i æ brod (smsts.);

se brud.

brådder, no. Mb. se brodning.

bråde, uo. se vrade.

bråde, uo. (Sønderj.) Mb. = bræmme,
jfr. brojte.

bråde, se brøde.

brådild, no. Vi kunde se tre lys i

Hjortkjær sogn, de kaldtes de tre bråd-

ilde, Kr. VIII. 204. — betydning?

brådøkse, no. bråjijws æn -3 (Røgen)

en gammel, dårlig, afslidt økse, se brødøkse.

brågl, to. se brogl.

brål, no., bråle, uo. se brol, brole.

brålisk, to. brålisk (Lisbj., Terp)

voldsom, ustyrlig.

brålsted, no. se bolsted.

brand, no. se brand.

bråpind, no. bråpen æn (Agger);

se 2. brå, ramme.
bråsaks, no. bråsaivs æn (Sønderj.);

brosaivs æn (D.) — saks til at klippe

tagskægget, se 1. brå, jfr. messingståltråd.

bråskage, no. se prossekage.

bråsse, no. bråsd (Læsø); bråsi æn
(Søvind) guld- og sølvsmykke, som kvin-

derne bærer på brystet, jfr. bradse. Kalk.

L 263. 1; isl. braza, fr. broche.

brat, to. brat (Ang.) hastig, vred,

koi't for hovedet; han var straks br—

,

gjorde sig straks br— ; enten ^ brat

isl. brattr el. norsk brå, svensk bråd,

(isl. bråSr) el. tf. af at bryde. Hag.

bråvål, bråvåt, no. se bravat.

bu, udrbso. han sæpr hwærkm bu

hæjd baw (Rkb., Mors, Hads) om en, der

tier bomstille; bu æhr bøw (Vens.); bti

æhr bq (Hmr.),
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bucefalus, no. bissefalius, Gr.G.d.M.

I. 110, hesten i æventyrct fra Fanø

;

næj, hål let, hohsafalius! (Tåning) kan

siges irettesættende til småborn.

bud, no. hb é flt. ho (Vens,); hwo e

Grb. 29. 9. 51. 160. (Vens.); hi é Grb.

149. 41, de yngre (Vens.); bd d best. bop
(S. Sams); boj æn = flt. (Vejr.); biij æn
= flt. (Thy, Mors); båd æn (Hvejsel);

båj æn = flt. (D. ; Vrads h., Vor h., Tåning) ; lo

boj best. bojH (Støvr., S. Hald); boj et

= flt. el. båj et bål (Agersk.); båj et

= flt. (Ang.); bå et = flt. (Fjolde) —
1) tilbud ved en handel, på en auktion;

han (ja et båj (Sundv.) ; vær jæn om æ
båj (Malt); i Agerskov skælnes mellem

boj: tilbud og båj: sendebud. 2) sende,

skikke bud; „di sene btvd te djæ noboor"

Grb. 29. 9; „haj Ibtv^r å tvær e selor

hu me ræn beskin" Grb. 149.41; gå bu,

fo bu mæ (Hanh.); sTcek bo (S. Sams);

sto jæn si buj tel (Thy); vel I så sto

mæ æ båj te (D.) således endte byde-

remsen, o: vil I indfinde eder efter ind-

bydelsen? modsat: o bdsed æ båj (D.)

sidde indbydelsen overhørig; æ båj geh

om igæn (D.), o: der blev givet kontra-

ordre; han ggr et få dæh føst båj (vestj.)

om en doven dreng; han æ sekdr nåk

får æn båj (D.) pålidelig nok at sende ;3o

hæls^n o sæj: æ båj æ bdskit! (Malt),

o: du bliver narret ved det bud, du går

med! siges til drenge, der sendes narre-

ærinder i byen, som svar på deres be-

gæring om en bråsaks el. lign. (se mes-

singståltråd) ; det indeholder endnu den
tvetydighed, at båj er både buddet og

den, som går med buddet; a hår marp
båpr mæ te stajs (Rkb.) ærender; jfr.

af-, bag-, hov-, lov-, til-.

budaks, no. budaks (Valsb.) trumf

es i trekort.

-buden, tf. se for-, selv-.

buddie, uo. Grundbetydningen synes

at være at gnide ud, gnide på, trykke,

klemme på : bud9 på (?) (S. Hald), ved

slagtning knuge skindet af med knyttede

næver = buj (Vejle); budi sig ind under

(Hads h.) o: bore, trænge sig ind; budi

(Ikast) om køerne: gnide, klø sig; buddie so

leret ud (Fjends h.) tvære, udbanke leret

til pottemagerarbejde ; har karret fået

form .... udbankes det indvendig med
forskellige stene, hvad der i Varde hedder

at det tånes, i Gammelstrup at det budjes,

Nyrop, dsk. Pottemageri, s. 1 3 ;
gnide på

buddipotten og frembringe en rumlende

lyd med den; se buje.

buddike, no. bodsk æn -»r (Fanø);

bod^k (Mors) ; boj^k æn -3r (Agersk., Lild

s.) ; bork æn -3r (Vens.) ; båjk æn (Hmr.,

Andst) — en lille rund drejet træ-æske

med låg, brugelig til sæbekop, til at føre

smor med i marken, se pande-, smor-.

budding, no. bordri æn (glds., D.);

bojiri (Søvind s.); potdri æn (Fanø);

barm (?) (Holstebro) = rgsm., på Fanø
indflydelse af eng. pudding? jfr. fr. boudin,

pølse; se kjød-, melbydel, sakkuk.

buddipotte, no. buddipåt æn -dr

(Horsens, Elbo h.) en rumlepotte; en

alm. lille lerpotte el. krukke overtrækkes

med et stykke blære, som i midten er

bundet fast om et rør el. en pennepose,

der altså står lodret ud fra blæren; når

man væder fingrene og gnider op og

ned ad røret, giver potten en ejendom-

melig brummende lyd, se Fb. Fra Heden
s. 76; kaldes guf<>påt i Harlev s. v. f,

Århus; jfr. rumlepotte.

buddis, no. æn lih tyk budi (Vor h.)

;

budis (Røgen s.) en lille tyk person; nok

også vestj. buii.

buddreng, no. se budfoged.

bude, uo.

båj -9r -dt -jH (D., Hmr. ; Ang., Agersk.)

;

boj -dr -9r -dr (Vejr.)

;

boj -9r -dd -9d (Mors, Thy, Lild s.,

Agger)

;

bdj -dr -9 -d (Vens.) —
tilsige, b— æn maik te å MM fap tora

(Vejr.); b— sin nabo om å gør æjt,

pliglkørsel (Agerskov); b— jej te how
(Vens.); å blyiv båjp (Løgst.) få bud om
at skulle; do ka ek b^stel ant eé båj

åm dæ! (Agger) siges spottende til den,

som behøver mange hjælpere; jfr. bud-

ning.

buder, no. båj^r æn (vestj.); boj^r i

(Vens.) — en, som tilsiger, budfoged; i

ældre tingprotokoller finder man jævnlig

disse ord^ da hver herregård med fæstere

havde sin båj9r, og navne som Per Bajer,

Maren Bajers træffes ofte, Skgr. I. 39, anm.

budfoged, no. båjfåwdd æn -dr (D.

;

Mors, Lild s.); bådfåwi æn (Tåning) —
fogeden, som „ budede " folket til hov,

han stod under sognefogeden og gik om



138 budning—bugte

morgenen tidlig til byen og råbte: hbw,

hbwl Måske den samme, som i Vens.

kaldtes buddreng (hojdrceri).

budning, no. hojndri i (Vens.) til-

sigelse; „di skul hlyw etd hojndrii"^ Grb.

26. 36.

budøl, se bojle.

1. bue, no. hu æn -or (Vrads h.) ; how
æn -9r (Hmr. ; Heil. h.) ; hbw el. Mw i

hbwi flt. hbw9r (Vens.) ; håw æn (D.) ; håw lo æn (D.) udbugning.

Sporgeren kan så sige: så er det nok

din bugbroder! — ligeså omvendt; den

oprindelige betydning se bugsøster, jfr.

Kalk., Mb.

buget, to. huw9 (D.); huqp (Agger)

— udtryk fra bødkerarbejdet; når staven

afhovles således, at den bliver for bred

midtover, bues den for stærkt; når de

samles, da er den får biiws; huwdhipd

(Fjolde; Ang.) — 1) = rgsm.; wæj slpr

i hbw (Vens.); de stor i æn håw (D.);

jfr. fiol-, flis-, regn-. 2) æn par hbw^r

(Mds., Lysg. h.) to store krumbojede
hesselkæppe, spændte krumme ved snore,

enderne af buerne forbindes atter med
snore, således at de ligner to halvmåner,

der vender den flade kant mod hinanden,

forbundne spids med spids, det hele

bugflnne, no. huqfen æn -ar (Ag-

ger) = rgsm.

buggjord, no. hugor æn (Andst,

Randers); buqgyw^r (Sall.); huJcgoH æn
-odt (Sundv.); hujjor æn (Vens.); hugos

æn -go (Søvind s.) — på seletoj •= rgsm.

;

han hinør sæ sjæl æ hugor (vestj.), o:

råder selv, stoler ikke på andre.

buglapper, no. huklæpdr æn (Valsb.)

;

danner altså en aflang form ; de bruges 20 når en person spiser for meget el. for

af røgterne på de store gårde til at

bære foder fra laden til kreaturerne. 3)

en bue; et stykke af fiskernes bælte

(s. d.). (Sall.) 4) é hbw (Vens.) bugt på
et dige el. marskskel. 5) æn håw (Andst)

en pisk; usikkert hvor ordet hører hen;

driverne råber: håw, håw! til flokken af

kreaturer. 6) i en byremse fra N. Slesv.

forekommer: Årup hu, Kargår fru, med
usikker betydning (Gram, Sem sogne). '•

2. bue, uo. krumme som bue, ialtfald

i et enkelt udtryk : var æ de, dær æ håwH
i æ.n håw, skåwH i æ skåw, å løf^r

ront i æ ståw lisom æn spansk flåw?
(Nordslesv.) et rokkehjul.

buedrag, no. hbwdraw (Vens.) et

slags buet leskaft.

buesav, no. hbwsaw æn -dr (Thy)

den sædvanlige snedkersav.

grådig, siges: fåræ'^r dæ int, æh— æ
dø! forspis dig ikke; den som lapper

bugen, er død! — der svares: de ær
int san, han bo9r i rom a (tag af bordet)

el. hål mq (hold måde), se måde 3.

bugljDb, no. huqløh é (Vens.) ; huqløb

(Mors) diarrhé hos kreaturer.

bugning, no. hu9Tcnøri (Sundeved)

grov uld, o: uld under bugen, modsat

„fin uld«.

bugstykke, no. huqstøk æn (D.)

det kødstykke, som ved slagtning skæres

af under bugen.

bugsøster, no. huqsøstdr æn (Vens.)

frille, se bugbroder.

bugt, no. hbwt æn -3r (Løgst., Vens.

;

Mors); håwt æn -wt (D., Malt, Andst);

flt. hbwt (Elbo h.); hokt æn hokdø (Sun-

deved; Fjolde) = rgsm.; „kori^n war

støde

buffe, uo. hof -9r -d (Vens.); hof ^^ ene så nem å få hbwt mé", Grb. 111. 71;

æ fæk dok æ hokt mæ dr (Fjolde); %vi

ka ta æn hbwt mæ hværqjer (Vens.)

prøve et tag; se bøgt; de gor nåk i

håwtar fudr dæ (Agger), det mislykkes,

kører fast; jfr. ham-, knæ-.

bugtaler, no. huqtåldr (Fanø) i et

enkelt udtryk: a ska slp di snud nlpr i

di lyw, så ka do hlyw h— .' formodentlig

indkommet fra soldatertjenesten.

bugtalg, no. buqtaU de (D.) tælle

-9r -9t (Lemvig) — om spaden

igen, når den ikke går igennem.

bug, no. huq æn huq (Agger); vist

kun i enkelte udtryk (vestj.) : huqi (hest.)

å fesk (Hjorring), ellers ikke; nær de

wår et si huq o fyl, så kun 9n si rbw

fågyl (vestj.), el. wa it huqs fyl, så ku
jæn si rbw fågyl (S. Hald), se Hv; i

Randersegnen alm. sammen med liv.

bugbroder, no. (Vens.) et spøge- so

ord, bruges af unge folk; når man ser

en ukendt karl sammen med en pige,

og man spprger pigen, hvem det var,

kan hun svare; det er min broder!

hos får, kør, jfr. mægger, nyretalg; han

hår æ huqtaU ud (vestj.) o: bærer hvid

krave for brystet.

bugte, uo. hbwt -dr -9 -9 (Vens.);
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håwt -dr -9d -9d (Agger) — å h— jej,

at magte en (Vens.).

bugthovl, no. hugthæwl æn (Thy)

lidvl med buet sål til at hovle ind i

buede former.

buje, uo. huj -dr -dt (Agersk.) —
1) støde, om lammene, der puffer med
snuden op i moderens yver, å b— æ
kveq. 2) å h— æ sken a et kre, under

bukke, uo,

lok -dr -dt -dt (D.), ft. tf. -dd -dd (Mors,

Lild s.);

hok -dr -d -d (Vens.);

høk sæ ft. tf. høqt sæ (Fjolde);

byk sæ -dt sæ (Bradr.) —
1) stange, om gedebuk og ronnevæder,

alm.
;

jfr. buse, bonse.' 2) bukke sammen,
boje, o botc ær et så skarp som o bok

flåningen med knyttede næver trykke lo nåwdd (Andst) ; kan do hok de støk jar ?

skindet på dyret, får, ko, Løs fra krop

pen; jfr. buddie, bunse, 3. buse.

1. buk, no. bok æn hok (D.), hak.

(Sams); bok æn hodk (Bradr., Sundv.,

Ang., Fjolde) — 1) et hanfår (Bradr.,

Sundv., Ang., vestsl.); en gedebuk (D.),

vist alm. i N. Jylland, hvor ronnevæder
er navnet på et hanfår; di gamdl bodk

hæ tit styw von (horn) (Ang.); vihdr æ
hok stanpr så lywdr dn (Mellemslesv.) 20

til bom, som man mistænker for at sige

usandhed; do seådr som dn bok i dn

bald wan (vestj.) forlegen, i en dårlig

tilstand; se ronne-, ronnel-. 2) løb,

sj)reti hok (Vens.) ; ve do stp mæ dn bok ?

(Andst) vil du stå krummet, mens jeg

springer over dig; sto hok (Malt), navnet

på legen; stp mé en bok (Søvind s.), o:

stå foroverbojet med hænderne stemmede

(Lild s.); boje sig, haj boks å skrabt

(Vens.), hyk sæ nedr (Valsb.); b— i^

(Rkb.) om sytoj: fælde kanten ind. 3)

ovf. aøl et bok få ham, jeg vil ikke give

efter for; h— ondr får (Andst). 4) bok

huwdkåls (Vens.) slå kolbøtte, bok øwdr

huwd (Han h.); „ældridn bokdr haj øwdr
ej'' Grb. 163.3, endelig bukker han over

ende, o: falder hovedkulds.

bukkeblad, no. bokblå æw-9r(Thy;
vestj.) plante, menyanthes trifoliata L.,

jfr. treblad, Jcatteskjæg.

bukkehorn, no. hokhuwdn (Lindk.);

hokhowdii (Hmr.) — byhyrden blæste fårene

ud om morgenen med et b—

.

bukkelam, no. boklam et (Vestsl.)

et hanlam.

-bukkende, to. se oven-.

bukketorn, no. J. T. 137. 317.

mod knæerne, så at en anden kan krybe 30 (boktvon) en busk, lycium vulg. Dun. (Årh.,

op på en, f. eks. for at nå noget. 3)

støtte el. stillads, jfr. savbuk; æ hok flt.,

et mejered på leen, kortere end kroge,

længere end spjarrer (D., Agersk.); jfr.

ram-, rende-. 4) han gor dn bok (Andst)

en forseelse, dumhed, jfr. Andres. Volks-

etymologie, s. 200 ; ordet skal stamme fra

et gammelt ord bocken, bevaret i sydl.

tyske mål = at glide ud, støde an, og
har opr. intet med vædderen at gore ; ^o virens L.

Sams); jf. fanniker-, løbe-.

bukle, no. hokdl æn -kldr (Agger)

fold på toj; jfr. pukkel.

buko, no. bukowdn best. (S. Hald)

kælenavn til koen, brugt af bom, se

bælam.

buks, no. se bus.

buksbom, no. håsbom (D.); håks-

bom et (Søvind) en busk, buxus semper-

ha dn bok, træk mæ dn hok (Sundv.;

Andst), være beruset; stengelspidserne

af kålstokke, som skæres af og kommes
i kål, kaldes bukke; jfr. blinde-, gjede-,

hore-, jule-, polsk-, spring-; nodderbuk
se noddergjøg.

2. buk, no. hok e = flt. (Vens.) ; æn
b— (D.) = rgsm. ; han gor å stbwe bok
(Sams) et dybt buk.

3. buk, no. &oå; ae« (Lemvig) fristed; so

i æ b—, te æ b— ; hok fålåw, no tår a!
siges af den, som griber.

bukar, no. J. T. 29 (bokar) en plante,

krans mysike, asperulaodorataL.(Hadersl.).

bukse, uo. hows -dr -t -t (Lild s..

Malt, Andst). — 1) forrette sin nødtørft,

vistnok alm. (Lild s.), jfr. bukser. 2)

ingen vegne at kunne komme med sit

arbejde, jfr. vas-i-bukser. 3) håws q
(Sønderj.), løbe afsted, om småborn.

bukseben, no. hbwsbijdn æn (D.)

= rgsm. ; niæn howsdhindt han blåt bdhålt

(Silkeb.).

buksebjorn, no. hbwsd hjon i (Vens.)

en dreng, der er begyndt at gå med
bukser.

buksebretting, no. bdwsbrétdti i

(Vens.) opslag på bukser, opsmøget fold.
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buksebrog, no. Mb. fordelen eller

klappen på et par Buxer (Vens.).

bukseflkke, no. bowsfek æn (Mds.

h.) = bukselomme.

bukse-Hans, no. hows-Ham æn
(Andsl) en sendrægtig person.

buksekarl, no. hoivsdkål æn (Silke-

borg) lille dreng med bukser.

bukseklap, no. howsklap æn (D.)

= rgsm.

bukseknap, no. howsknap æn (vestj.)

= rgsm.; de ær et æn h— var, o: fuld-

stændig værdiløst.

buksekræmmer , no. hbwskræmar
æn{X)., Malt, Vens.) en sendrægtig person,

også kælenavn til en lille dreng.

bukselinning, no. hdwslerp^ æn -sr

(D.) = rgsm.

bukselomme, no. howslom æn -9r

(D., vestj.) = rgsm.

Bukselund, no. se Rovslund.

bukselåret, to. hbwslora (D., Andst)

— 1) om kalve, der på en ejendom-

melig måde er brede bagtil, hvor-

ved deres fødsel besværliggores, sådanne

kalve nævnes hbwsdrkal (Rkb.); jfr. dob-

beltlåret. 2) om får, der har uld lige

ned til kloven (Varde).

buksemager, no. hdwsmåq9r æn
(Malt) kælenavn til en lille dreng.

buksemand, no. bdws9man (Ager-

skov) ; hbwsmaj i (Vens.) — en • lille

dreng, som har fået bukser, en lille tyk

person; håwsmæn flt., en plante, pri-

mula L.
;

gule b— ,
primula grandiflora

Lam, røde b— , aurikler (Rødding, Søn-

derj.), Sgr. V. 73. 558.

bukser, no. hoivs i howser best. flt.

hbws9n (Vens.); hbws æn -9r (Mors);

hbwsdr flt. (Andst, Hmr.); hbwsdr flt.

(Lild); hbws flt. (D.); hbws flt. (Sundev.,

Ang.) ; hojs (Østangel) ; hoksdr (Fjolde) —
1) = rgsm.; i hbws (Vens.), mi jæn
hbws (Mors o. fl. st.) det ene bukseben;

i Sønderj. og endel af N. Jyll. hedder

det: æn par hbws = to hbws9r (Vens.,

Hindst h.); han skrdw9r vi9r en æ hbws

ka no (D., vestj.); dær hlyw9r nåk ey9n

hbws9r a de skin (Lb.), o: den plan slår

fejl; æ kun hær æ hbws (D.), haj gor i

skøwt9r, hun hær hbws9n (Vens.) o : konen
har rådet i huset; de wa wal it otti så

fri te mi hbws9 ek9 rest æn het9 kp9n

(Skanderb.) o: at jeg var angst; han ka

et knap hans æjm hbws (D.) foragtelig,

om den unge; løs, væn hbws, forrette

sin nødtørft; hwa æ de reti9st æn ka
gyj9r ve si krap ? — de ær o sed ve 9n

hjostak o løs si hbws o tæj 9n flintstij9n

tqr si g (vestj.); når pigerne i Vens.

vadsker og ønsker godt vejr at torre toj

i, siger de til karlene: læ mæ no sic, de

1 iv\j)r je hbws9r å heri^r uk åpå kngq9n,

10 får a wi ka fo gåt wer; æ hif hå stuw9r

hbws (D.) o: bunker af blomsterstøv på
lårene. 2) flt. hbws9r (Vens., Lild s.,

Holmsl. klit) : rogn i torsk el. hvilling, på
grund af æggesækkenes form, der ligner

et par bukser, jfr. rogn. 3) at reqtiq

pa hbws9 (Røgen) en klodset fyr, jfr.

Yuelb. s. 33: „Jerrik wa et sæe pa bouse

i ol hans postyre" o: en lojerlig fyr i al

sin færd; ordet bruges fremdeles i sam-
20 mensætninger som sidste del i en stor

mængde udtryk, kælenavn el. skældsord,

således : draller-, drassi-, stamp-i-, stjamp-i-^

vas-i- o. fl.; jfr. hæders-, hænge-, inder-,

kagle-, knæ-, kravle-, lang-, lunnpinde-,

læder-, mog-, pebbel-, pludder-, præste-,

rulle-, rædelige-, skind-, spender-, storm-,

sondags-, under-.

bukserov, no. hbwsrow æn (Elbo

h.) = buksemager.

buksesele, no. hbwssel æn -9r (D.)

= rgsm., jfr. prannisele.

bukseskrædder, no. hbwsskræj9r æn
-9r (Andst) en dårlig skrædder = retnp-

skræj9r, jfr. bæslingsnedker.

bukseskræv, no. håwsskræw (Agger)

skrævet i et par bukser.

buksesmæk, no. hbwsdsmæk æn
(S. Hald) bukseklap.

bukset, to. hbws9 (Andst), æn h—
*^kål, en sendrægtig person.

buksetrold, no, hbwstrål æn (Andst)

;

hbws9trol æn (Vejr.) — 1) navn til en

æventyrlig person, som born skræmmedes
med (Vejr.); bussemand. 2) kælenavn

til en lifle dreng.

1. bul, no. hål (Agger) = bullenskab,

dær æh— i mi feri9r.

2. bul, no. hol æn hol (Thy, Mors)

;

hol æn (D.); hol æn -Ur (Vejr., Hmr.,

60 Lysgd. h.) ; hol i, best. hol flt. hol -9n el.

huw9l i buw9l (Vens.); hol i -l9r (S.

Sams); bol et -I (Agersk., Ballum, Sunde-

ved, Angel); bbl et hol (Bradr.) — 1) tyk

planke (Lysg. h.); brædderne, hvormed
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brønde beklædes mens de graves (Gjern

h.); bræt, fjæl (Fjolde); bjælken, som
ved en bros rækværk sidder øverst (Sunde-

ved)
;
jfr. age-, mog-. 2) træstykket, hvori

harvons og rivens tænder er fastgjorte,

hardhol, rywhol; i Thy tales om en 8 el.

10 holshard. 3) en triije uden ærmer,

som bæres nær kroppen, huwdl i (Vens.),

på forsk, steder snart både mands- og

kvindetroje, snart kun om en af delene

(alm. D., Sams); jfr. isl. bolr, bulr, træ-

stamme, se pels-.

bulbider, no. holhejdr æn (Agger);

hul3nbir3 een (Sundv.); holbirs (Lisbj.

Terp); holhiBr i (Vens.) — en art hunde;

jfr. tsk. bullenbeisser.

Bulbjærg, no. dær ær æn hak i

i Let soivHy di kahr Bolbjerg (Lild).

bulbro (?), no. [bo^lbro] ? (Als) en

hvilkensomhelst overkørsel over et storre

el. mindre vandløb.

buld, no. se bold.

bulde, no. se balde, bolde 2.

bulder, no. buler æn (Mors) ; håhr é

(Vens.) = rgsm.

bulderbasse, no. huUrhasi æn -^r

(Rkb.) en larmende person.

buldre, uo. huhr -dr -9t (Ager-

skov) — 1) = buldre sj. 2) om den

lyd, urhanen giver fra sig: æn årkåk

buhrdr.

bule, no. bul æn -dr (S. Hald);

buwl æn -dr (Agger) ; bul æn -U (Sunde-

ved) = rgsm.; hule i panden, i hatten;

han hår huhr i hatdn te træf mark å

at^n^ alm. (Årh., Randers); beværtning:

ryj buwUn (Agger) o: kaste alle forsam-

lede på doren.

buleret, to. buwldrd (Agger) fuld

af buler; di hat æ b—

.

bulfæstet, to. holfæst (vestj.) siges

om hunde, når de under parringen ej

kan skilles, jfr. kluntfæstet.

buling, no. huUri i (Vens.) et an-

tændt bål (s. d.).

bulle, uo. bol (Mds.) : å b— no fepl

åp, slå fjælle op til skillerum.

bullejre, no. bollær (Fjolde) side-

stykke i arbejdsvognen af Qælle, mods.

tremme-lejre, se lejre.

bullen, to. 6å^w (Vens., Vejr., Agg.,

Fjolde; Ang.); bål (D., Agersk. ; Bradr.,

Sundv.); bohn (Heil. h.) = rgsm., æn
bål fetisr (D.).

bullenskab, no. båUnskab (Agger;

Søvind s.) = rgsm.

bulleret, to. buhra (Ulvb. h.) over-

trukken med mørke skyer, om himlen.

bulme, no. boUm el. bwdhm -hndr

(Thy) en plante, bulmeurt, hyoscyamus
niger, L., kaldes også bøløwt.

bulne, uo.

bål9n -ln9r -hnt (Fjolde; Ang.);

bol el. bål -Ur halt bålt (Vens. ; Mors)

;

bål -dr -H -dt (D., Andst; Braderup,

Sundv.)

;

hol -dr -dd (Mors); ft. bolt (Thy) —
1) bolne, trønne ud; æ stijdn baldr (D.)

i teglovnen, når de smelter sammen
(Thy), jfr. trude, trønge. 2) bulne, hvor

der er en byld el. betændelse, alm.; mi
feydr holdr (Thy). 3) fig. haj bohr
(Vens.) er overmodig, vil yppe strid.

bulning, no. båldri i (Vens. ; Malt)

;

boldri æn (Angel) — om et bollent sted

på kroppen; også en b— på isen, hvor

vandet er trængt op nedenfra og frosset

ovenpå.; jfr. løbe-.

bulsav, no. holsaw æn (Lindk.) en

stor sav til at save stammer istykker

med (?).

bulter, hultdr (Agersk., vestj.) i ud-

trykket hultdr te buUdr; noget ligger

30 h. t. b., uordentlig imellem hverandre;

slo hultdr (Støvr.) i keglespil, slå udenom.

bulvæg, no. bolweq æn (Vens., Mds.

h.) — 1) trævæg af planker (Mds.). 2)

lav mellemvæg niell. lade og lo af planker

el. rå sten; jfr. balk.

bulværk, no. hudlwærk é (Vens.);

bolwærk (D.) — rækværk om brønden

(Vens.); rækværk ved en bro (D.).

buløkse, no. bolows æn (D.); bdl-

iOum æn (Vens.) en svær tømmerøkse.

bumle, uo. vist kun i enkelte udtr.

:

swir o drek o bomdl (D.); måske hyp-

pigere i S. Jylland; jfr. htsk. baumeln,

dingle.

bummel, to. Mb. om en seng, der

ikke er jævnt redt = bumlevorn (Mors)

;

sml. bumplet.

bump, no. homp æn (Agger); bdmp

et (Søvind s.) — stød, bums; lyden, som
50 et slag frembringer ; de ga æn stuwdr

bomp, da han fal (Agger).

bumpe, uo. bomp -dr -dr (Holste-

bro); bomp -dr -dt (Søvind s.) — slå, så

det giver en hul lyd.
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bumplet, to. hompU (Mors) = bom-

p9lwurn, ujævn, f. eks. om seng og seng-

klæder; æ sæti (B så h— å leq 9pp.

bums, udro. boms! — dæ fat han!
(Agger).

bund, no. bon el. bon æn (D.);

bdn æn -n (Gjedved); boj e best. bone

flt. boj bojan (Vens.) ; bun æn -n (Hindst.,

Heil. h.); bon æn -n (Støvr.); bån æn
(Agger, Søvind s. ; Ang.) ; bon æn (Fjolde)

— 1) jordbund: bon (D., Elbo h.), også

jordsmon, de ær dn soh bon I hår; vi

ska kom owdr æ bon så æ wårm ska

piv i jow9r (Malt), jordens overflade, ud-

trykket bruges om overmåde hurtig kørsel

;

æ Up gor bråwn bon (D.), når man slår

tæt til overfladen; do ska stek æ ferpr

i æ joxpdr o Ibwt hwa bon do ær g (vestj.)

;

i bån å grbn (Søvind s.); jfr. klyne-,

ler-, mose-, sand-. 2) bon (D., Elbo h,);

bål i (S. Sams), bund i tønde, kasse,

spand, grav, å osv. ; æ øl æ nær o æ
bon, de småqpr å æ stqw (D.); dær æ
dyft te bon i æ g (vestj.); te båls (Sams),

til bunds; båli bw dn kas (smsts.); de

slor æ bon åp (vestj.), når vandet neden-

fra trænger ind i en grav; slo jén i bån,

slå en til jorden; dryw æn tap i bån,

drive den tilbunds i hullet (Søvind) ; de

ær et nærn å lær å ken falk te bon

(Mds. h.); dær ær eijdn bon i ham, om
den grådige; jeg ved hverken bund eller

bred deri (Vens.); de æ som æ bon vår

ur (N. Slesv.) o: håbløst; her må dog

mærkes: han ær et næm o fiit bon i, el.

o slo bon i, el. o kom te bons i (Malt);

a ka et låfi æ bon (Andst) o: jeg kan

ikke bunde, i dybt vand f. eks.
;

jfr. kiste-,

senge-, skufl^e-, sælde-. 3) æ bon (Sall.)

snolden, hvorom et nogle garn vindes.

4) bondr flt, (D.) træbundstykker i træ-

tøfler, træsko; jfr. basar-, klodse-.

bunde, uo. bon -dr -dt -9t (D.);

bån -dr -H (Søvind s.); boj -9r bone

bone (Vens.); bål -9r (S. Sams) = rgsm.,

en slåkarl bon3r gåt, når han tager

græsset rent med, ligeledes om et kreatur

;

jfr. bundte.

bunden, to. bonan (D., vestj.). 1)

uskikket til samleje ved forhekselse (Hor-

sens); jfr. binde 4. 2) jfr. beg-, jærn-,

klov-, op-.

bunden troje, no. bopntroj æn el.

hoMroJ (Agger) en strikket (bunden) troje

;

ordet bruges om andre trojer, om den
troje af vadmel, som fiskerne bærer nær-

mest over skjorten, forskellig fra uld-

trojen, der først nylig er kommen i

brug; æ ggr buw9d9 i bontroj o iiltroj;

bontroj synes at måtte være bund-troje,

o: den inderste troje, men boj9n er

bunden, strikket.

-bundet, se bund 1, kvæg-.

bundfald, no. bånfal et (Søvind s.)

= rgsm.

bundfrossen, to. bonfrosan (D.,

vestj.); bånfråsdn (Søvind s.) = rgsm.

bundgarn, no. se rå.

bundgræs, no. bongræjs de (vest-

slesv.) græs i bunden af marken; græs,

som bliver stående, når engen er slået

uordentlig el. overlig.

bundgård, no. \bångåd'\ æn (Ang.)

20 risgærde, sat på flad bund uden dige.

bundkrog, no. bonkrgq æn -kroq

(Agger) torskekrog; jfr. store kroge.

bundlagt, to. bonlå (Rkb.): æ bæk
æ b— , bundfrossen; ligeså om vinduer,

dækkede med is.

bundliggere, no. bonleqprs flt.

(Holmsl. klit) tværstykker i bunden af

båden, der svarer til „oplangere".

bundløs, to. bonløs (D.); bånløs

30 (Søvind s.) ; bojløs, bujløs (Vens.) = rgsm.

bundpølse, no. bonpøls æn (Rkb.)

pølsen, der laves i blindtarmen.

bundreb, no. »et reservereb, sam-

mensat af 6 reb å 24 favne, som bruges

ved sildevåddet, J. Saml. VIII. 169.

bundslump, no. bonslomp æn (D.,

Malt, Rkb.) den sidste levning på bunden
af et kar, en spand.

bundsløv, no. bonsløw (vestj.). — 1)

40 overmåde sløv, om skærende redskaber

(vestj.). 2) bojsløw (Vens.) overmåde
klog, snu; se sløv.

bundsukker, no. bonsokar de (D.)

kandissukker, som har siddet mod kanten

el. bunden af formen; jfr. sten.

bundsulten, to. bånsujpn (Søvind

s.) skrupsulten.

bundsæd, no. bonsæd æn -d^r

(Andst) ; bonsæddl (Hvejsel) ; bbnséjpl et

60 (Gjedved) — bundfjæl på en arbejdsvogn.

bundt, no. bont æn -ndø (N. Sams)

;

bont et -nt (Elbo h.); bont æn (Søvind

s.); boåt æn -ar (Løgst., Agger); byh et

byft, (Fjolde); byM æn -nt (D.); bo9n et
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høn (Sundv., Angel); hijnt et -nt (Ager-

skov ; Bradr.) ; høn et = flt. (S. Hald) —
et bundt, knippe af noget; hyntM æn -dr

bruges også ahn., men vistn. om storre

bundte, man siger: et hynt^ men ikke

æn hijntal stcawslstek^r (Agersk.); et høn

(S. Hald), kun om hør, såmeget, der kan

lægges i et halmbånd, knippe; „Jens,

hwa æ et do græjje få? bonten falle fræ

dæ", Jyd. 1. 24, l, bylten falder fra dig. lo

bundtarm, no. hontarm æn -rni

(Varde) blindtarm.

bundte, uo. hont -or (Rkb.; Thy);

hont -9r -9d (Agger) — 1) hont samdl

(Søvind s.) samle i et bundt. 2) omtr. -—

batte; de hontdr et, når en slår og det

ikke kendes; han ka tål te de hontdr

nåt (Mds. h.), jfr. Mb. bane.

bund-tel, no. hojtæl e -Ur (Vens.)

bundstykker af sengen.

bundtet, to. hontd (Rkb.) tæt, fast,

æn h— jæn, om msker og dyr.

bundtroje, no. se bunden troje.

bundtvær, to. hontwæro (vestj.)

tvær i boj grad.

bundvæld, no. vand, som vælder

op fra bunden af en grøft, J. Saml.

VIII. 268.

bunk, no, æ horik (Sall.) målet i

legen kallebunk (s. d,) jfr, Sgr. IV. 142.30

-buner, se blå-.

-bunke, se blå-,

bunke, no. horik æn hotigd (S. Sams)

;

horik æn -o (Sundv.) ; horik i best. horiki flt.

horik best. horikdn (Vens.); hoiik æn -fik

(D.); ho'tik æn -dr (Agger) — bunke, drive,

snehorik; æn stuwor h— nioq; træj (tre)

botik (D.); i Angel kun om en bunke
lærred, et sammenrullet stykke; sani9l

te ho^k (Agger) = rgsm.

bunkebrændt, to. bofikbræn (D.,

vestslesv.) udtryk om korn ; når det hgger

i en dynge og tager varme, bhver det b—

.

bunkelatiner, no. flt. en bekendt

æblesort: bon chrétien (Sundeved).

bunkerakker, no. horikrak9 (Sunde-

ved) bunkehanrej, et meget bekendt og
yndet kortspil, jfr. rakker.

buns, bio. se bus.

bunse, uo. hum -dr -H (D.) flå so

skindet af et dyr, derved at man med
knyttede næver trykker det fra; jfr. bud-

die, buje.

buntmager, no. hyntmaqdr æn

(Andst); hontmaq^r æn -^r (Agger) =
rgsm.

bur, no. hur æn hurdr (D.); itk.

(Sams); hur e -ar (Vens.; Mors) — 1)

et bur til fugle f. eks.; også et lille

værelse: æn usdl hep hur (Mors). 2) i

Vens. værelset indenfor dagligstuen ; sove-

kammer el, ethvert kammer mindre end
stuen (Slet h.); fadebur (Mors), eller et

andet kammer, hvori håndkværnen står,

også kaldet malekammer (s. d.), Mb.;

på Fur var der tidligere et eller to kamre
indenfor stuen, som kaldtes æ bulir {hur),

J. Saml. IX. 345 anm,
;

jfr, finke-,

burde, uo, hør hur (Mors; D,, vestj.)

= rgsm. ; de hur it å væo (Søvind s.)

det burde ikke finde sted; „de bwor no
næsten osse å ve såden", Jyd. I. 75. i,

det burde nu næsten også at være sådan.

bure, no. huwdr æn (Fanø) brude-

smykke, bestående af en hat, udenpå
perler, glas, spejlglasstykker, bånd, fjer,

som hænger ned og rasler; for og bag
et spejlglas. „Et slags brudekrans eller

brudehue, bestående af en rund plade af

storrelse som en underkop, sammensat
af glasperler, ravperler og anden små-

pynt, der sys eller fæstes i en kreds på
silketoj og igen omgives af en blomster-

krans og denne af en noget ombojet gyl-

denstykkes kant. Bor en lægges ovenpå
brudens hårfletning el. hårtop, der an-

bringes over nakken el. baghovedet, og
den svarer på en måde til det smykke
af guldbroderede blomster o. desl., som
sællandske bønderpiger og koner bruge

til stads på nakkestykket af deres silke-

huer"; Mb. under bore (1841).

burmand, no. horman æn (Agger)

en vild krabat, mest brugt om born; do

ær æn h—

.

burre, no. horo æn -r (D.); hor æn
(Vens.); hor æn -dr (Mors) — 1) blom-

sterstand af burreplanten; selve planten

hedder burretræ (D.), LappaTournef. ; hæri

i, hål ve som æn h—
, føh jæn som æn

h— (D.); de herjo samdl Ilsom hdro å

arthalm (S. Sams); „hord æ hædr som
had gaf!^' soj hun æ kun, hun tætdt hié

hos mæ hordr (Sønderj.) ; også om galium

aparine L., se J. T, 96 (Rkb.); jfr. sø-,

2) om noget, der er sammenfiltret: det

er i en b— ,
jfr. borke.

burremand, no, se bjærgmand.
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burresæk, no. i et byrini hedder

det: Væstdrhæk bårasæk (vestslesv.) ; V.

ligger i Roager s.

burretræ, no. bordtræ æn (D.), se

burre.

burri, no, æn buri (vestj.) navn til

en ko, som vil buri\ et buri (Søvind s.),

en person, som trænger sig frem.

burrie, uo. buri -dr -dt (Mds,, Lysgd.

h., Skanderb., Søvind s.), fig. at bore sig

ind, rode, buri sæ nijpr i æ hyi (Mds. h.)

;

Jian leqd å burid i dynidr9n, han ligger

og roder i dynerne; buri åpd el. ve (Sø-

vind s.), trænge på = bor gråw å (Bra-

derup); æ hons buri^r dæm nipr i æ
jowr (vestj.); kør buridr med deres horn

i et dige (vestj.); han go å boris mæ
dt (Røgen) o: går og roder med sit

arbejde, uden at komme nogen vegne;

se bore.

burrose, no. burros æn -os^ (Sundv.)

en plante, stokrosen, althæa rosea L.
;

jfr.

plt. bur, bonde.

1. bus, bio. buws bas el. buks (Vens.)

;

buns (Andst); bus (Rkb., Røgen s.) —
han rændr sd bum te = bus på; „hqj

fur Uq buws bas imd de bre dør" Grb.

13. 33; ræn bus imuwdd jæn (D.).

2. bus, no. bus et = flt. (Agerskov)

et stød.

3. bus, no. Mb. en benævnelse på de

to såkaldte , omgarnsmasker " på flynder-

garn (Skagen).

4. bus, no. buws el. buks (Ajstr.,

Hammer s.. Vens.) — 1) fjorgammelt,

vissent græs; de wa swært, de law buks,

dær war åpå dæ^J æri i ætdrprs; anden-

stedsfra i Vensyssel er opgivet: dær æ
så møj buws, bløde steder, hvor man
buser (s. d.) i. 2) Mb. lyng el. andet,

der stoppes som fyldning under mønning-

tørv (Mors).

1. buse, no. bus æn bus9 (Bjerre h.,

Randers); flt. busdr (Viborg) — 1) et

lille brød, der bages til hornene sammen
med hægten, jfr. knæpkage, vakke, dog

også storre, æn sæjtabus, sigtekage, se

baj, kovring. 2) julekage til tjenestefolk

i julen; jfr. julebuse. 3) æn bus -9r

(S. Sams), et stort halvtærsket halmknippe,

hvormed der fodres.

2. buse, uo. buws -9r -t (vestj.) holde

fødselsdagsgilde, afledning af geburtsdag

(s. d.).

3. buse, uo.

bus bus bust bust (Malt, Agersk.), nt.

bus (Søvind);

buws -3r -t -test (Lild s.) —
1) løbe på, støde, om bukken; han bust

som nåwd ronøvær (Malt) ; kom busdn

(D.), bowsdn (Lindk.), komme farende;

bus æn baqkård, slå kolbøtte (Elbo, Norv.

Torrild h.), se bukke, bonse, kviste, kejse,

io 2) styrte ; han, slow ham Uq te han bust

(Hors.) ; han bust npr i tvdndd po hud

(Lild s.); „æt^r æn stuns ti bust di å dn

jawhuh" J. Mads. 67, stødte de på en

jagthund; hqj busdr ij (Vens.) går i bløde;

bus ned (Søvind s.) styrte ned. 3) bus

æn skin aw (Varde), knuge det af med
de knyttede næver, jfr. buddie, huje.

4) Mb. stoppe lyng, halm el. andet til

fyld under mønningstørven på husene.

30 busehoved, no. bushpi et (Silke-

borg) klodshoved, en, som farer lige på.

busekræmraer, no. buskrænvdr æn
(Rkb.) en, der farer ubetænksomt hge på.

busekurv, no. buskåre æn (Elbo h..

Vor h.): bus, slo æn buskård = bus æn
baqkård, støde kolbøtte; æn baqlæns b—
(Vor il.).

buset, to. busd (Agersk.) bruges

kun med nægtelse: han ær il (stødt.) så

30 b—, tåbelig.

busetyk, no. bustyk (Søvind s.)

hojfrugtsommelig.

busk, no. bosk æn boski (Røgen),

flt. boskid (Vor h.); bosk æn -dr (D.),

hak. (S. Sams), flt. bowsk el. bowskdr

(Agger) ; bosk el. busk i (Vens.) — da man
i vesteregnen kun har få træer, kendes

navnet busk ikke sønderlig; alle buske

er træer: burretræ, ribs-, solbær- osv.,

40 jfr. Lise Revls; brombær-, heste-, knap-,

ko-, ris-, ryken-, rølle-; i østjysk =
rgsm.

buske, uo. bosk -dr -dt (Hors.) —
1) b— omkrefi, luske om for at tilsnige

sig fordel el. kundskab. 2) bosk åp (D.,

nordslesv.) afhugge græstotter, buske, på
marken.

busmog, no. b^småq e (Vens.) skært,

ublandet mog, jfr. 4. bus.

busmækker, no. J. T. 5. en plante,

skvalderkål, ægopodium podagrai'ia L.

buspandet, to. buspandt (Lisbj.

Terp) om mennesker: med håret grot

langt ned i panden.
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busse, no. busi æn (Mds. h.) tyk,

rund af skabning, kun om får; se åle-.

bussefis, no. J. T. 317. en svamp,

lycopeidon bovista L.

bussehons, no. hus^hons flt. (Holms-

lands klit) husshon, -Mk, brushons, ma-

chetes, jfr. sølions.

bussemand, no. bus9man æn (Ager-

skov) ; busimqj el. bus^maj i (Vens.) ; busi-

maå (Vejr.) — 1) hemmelighedsfuldt

væsen til at skræmme horn med; bom
kyses fra vand: æ bvøsman komsr å

tæpr dæm (S. Jyll.); jfr. græk; busimqj

se9r i cål (Vens., ligeså i Sall.); han bor

i brønden, J. K. 414. 1380. 2) spøgenavn

for en rus (Angel).

bussemandsblomster, no. flt. J. T.

194. en plante, vandranunkel, ranunculus

aquatilis L.

busseronne, no. [buserwn^^ æn
(Mors) bomuldstroje med ærmer, som
sømænd tager uden på uldskjorten; jfr.

plt. buseruntje, Schiitze; se basserone.

bussi, no. i bc)nnen el. remsen
Kr. IV. 345: „bewår mæ ... få bussier

"

.= bussemænd.

bussie, uo. busi -dr (Mds., Lysg.)

— 1) tumle med en stor byrde; han
kåm busisn mæ så moj (Mds. h.). 2)

skal a busi di røk (vestj.) til småborn:
klø dig på ryggen.

-bussiet, tf. se for-.

buste, bio. bust^ (Elbo h.): slå b—

,

i keglespil, slå udenom, jfr. bommer.
busten, bio. busten (Løgst.) : se b

—

ud, barsk, hård.

busterk, no. (Holmsl.) = bondrik,

kun om born.

bustørv, no. buwstørd (Vens.) en

tørv af mosens overflade, fuld af lyng,

blåbær, mos osv., se 4. bus.

busvend, no. busvon æn -n (Bradr.

;

Sundv., Angel, Emmerlev) avlskarl.

but, to., bio. but (Andst) mut;

æn b— kål, han swar b— ; ^but" er

navn på æg i en gåde, se æg.

butik, no., alm. = rgsm., jfr. kram-.

butis, no. butis (Hindst. h.) : åtab—
= lege tagfat.

butling, no. butbri æn (Århus) om-
trent = en otting, bruges til gryn og

mel; lille anker.

-butte, no. se botte ; rogn-.

butte, no. en lille tyk person; „præj-

Feilberg: Jydsk Ordbog.

sten wa en bette onnesat (undersætsig)

butti", Jyd. I. 2.2; æn sur butss (Andst)

en kvinde, der ser surt; jfr. but, to.;

kaldenavn til hons (Sams) Sgr. V. 46. 431.

buttel, no. boti^l æn -9r (D.); bod^l

alm. (Sønderj.); but^l æn (Lild s.) — 1)

tæj mæ sawt æ b— , flaske, både tom og

med noget i; man hører jævnlig æn b—
vin, men: æn flask øl, æn vinflask, æn

io ølflask (D., Lild s., Sønderj.); jfr. krukke,

smorboddel ; fransk bouteille. 2) æn bud^l

(Røgen, Sall.); af en oversavet tønde

bliver to buddh (Røgen), lille bøtte; jfr,

butling.

buttet, to. bop (D.) som mangler

spids, om en syl; om et kreatur: bop

te beqd ænpr, svarende til rgsm.s buttet;

se dob.

butting. Mb. et mindre anker, en

20 b— mjød (Mds.), se butling.

1. by, uo. og smstn. se byde.

2. by, no. % æn -9r (D., Bj. h., Thy,

Mors, Agersk.; Bradr., Sundv., Angel); bxji

æn -j (Agger) ; bøi æn flt. -d -9rn (Århus, S.

Hald) ; bøf æn flt. -9 -9rn (Røgen, Tåning

;

Vejr., Rkb., Vrads, Års h., Heil. h., Hovlbj.

h.); boj -dn flt. bojd^r -n (Mellerup ved

Randers); ftejf -9w flt. &^jd3r -/? (Mols) ; byj

æn -jm flt. -j^r -n (Årdestrup, Horn.h.);

30 Jt/j}' i hest. byj flt. ftjyV (Smidstr.,Vens.);

byj æn byc^n flt. byjsr (Åby, Vens.) ; béj -i

flt. -9r -9rn (S. Sams); bel ^^- ^V. * "^^

(N. Sams: Norbif); bøj æn -jsr (Fjolde)

— landsby, aldrig købstad (æ staj), ialt-

fald vestj.; wi æ bbjsbon (S. Sams); et

bøjsans barn (Fjolde); it bys^ns barn

(Bradr., Sem) ; et bybarn (Agersk.) ; bys9ns

falk (Sem); byjs falk (Vens.); snak o

bys9ns bæst (D.); di nejp bojd^r ved Ran-

40 ders fjord , o : de nedre byer, nærmere

fjordens udløb ; haé gær ve béjlåti å driw^r

(Fjolde), ve byslori el. byloii (Ang.), han

gæ3 bylafis (Sundv.), o: omkring i byen,

langs byen; han æ te bys: i en anden by;

han ær i æ by (Sundv.) i samme by, o:

ikke hjemme ; han ær e béj gåypn (Fjolde)

o: gået ud; a skal æ byj (Lild s.) ud i

byen; „maj war ås9 cér é byj" Grb.

86. 19, manden var også kørt ad by;

„ja, vi sku rele ha wan i a bø idaw"

Jyd. 26. % ja, vi skulde rigtignok have

været i byen idag; „no er e jo om å

jørr å bruhg så manne pængg ve byj

som moule", To Noveller s. 19, o: i byen,

10
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også: han ær i æ hy^, gaypn ad æ hyi,

te hys (Andst); han ær et wån te å kom
i by (Malt), ud til fremmede; hwodan
sTca vi te hys mæ de? (Andst) bære os

ad med det; a hår væt i hy far (vestj.) o:

jeg er ikke let at narre; do æ gås.t gal

i hhpn (Låsby) o: du er kommen til den

urette, bleven fejl oplyst; slo udonom æ hy,

udenom keglerne; hullerne i legen: å

dryw sot (vestslesv,) kaldes byen se so
; på

sporsmålet: hur æ do frå? svares af-

visende: a æ frå mi æpn hy (Andst);

dæn, dæ hlyw9r fålæy i æ hy, ska æntdn

lyw æhr ræn hjæni (D.); i Sønderho by

siges om udflyttere, at de bor ud i æ hy,

jfr. land.

byblæst, no. hyhlest (D.) : dær hlyw^r

gor h— å H, sladder og ophævelser;

„gore b— for ingenting", kvalm, spek-

takkel; måske et minde fra fællesskabets

tid, da oldermanden med sit horn blæste

bymændene sammen.
1. byde, no. (Vens.) Mb. en slags

kortspil, som bruges af bønderne i Vens.

;

et kortspil, hvor man byder på det sidste

stik så hojt man vil, V. S. O. under byde-

spil ; Mb. anfører uden forklaring : at tage

boutet i en byde, som et spilleudtryk.

2. byde, uo.

hyj -9r hof hopn (D., N. Farup, Bran-

drup), ft. tf. høi -J9n (N. Salling,

Heil., Finds h.. Mors, Skyum Thy,

Vejr.), tf. høpn (Lødderup, Mors,

Rævs Thy, ligeså Stagstrup) tf. høt

Snedsted)

;

hyj -9r høå bøj9n (Lild s.);

hyj -3 hoj hojdn el. hå&on (Hvejsel);

hy el. hyd hyå^r bød hojdn (S. Hald);

hy -dr hø hojdn (Støvr. h. ; Falslev)

;

hy hyi høi hojdn (Harridslev, Randers);

hy hyddr høj hut (Horn. h.);

by hydr bød hojdn (Nimtofte, Grenå);

hy byd høi håjdn (Vor h.. Søvind s.);

hy -d høi håjdn (Tåning), nt. hy tf.

højdn (Røgen);

hi hidr hed hejdn el. hojdn (Ålsø, Grenå)

;

bi -dr hej hidd el. bidd (Tved, Mols);

biw -wdr (ha) (béjd) (N. Sams), jfr.

gyde, jyde, snyde;

hyq, -qp bo hå bo, æ bod byde til gilde

(S. Sams), men
hyj -jd byjd båt — tilbyde (S. Sams);

hyj hyjdr el. byc^r hø bød (Smidstrup,

Vens.), ft. hli -jsn (Åby, Vens.);

by -dr båj håjdn (Ang. ; Åbenrå);

by -dr bøj hojdn (Agersk,);

by -d bød håjdn (Sundev.);

by -dr hø hødn (Ballum; Emmerlev);

smlgn. bede, hvis former på mange måder
går over i bojningsformerne for byde. —
1) byde, tilbyde (jfr. fal), modsat love

(s. d.); næf, et om do så bød mæ gul o

rø tromør! (s. d.), o: ej for guld og

logronne skove (vestj.); byde på ved auk-

tion; hyj o dn udn (D.); således: he bedr

hyd bedn (Fjolde), jfr. bede ; hy in (Mors)

gore hojeste bud på en auktion; de ska

do et hyj mæ ! (D.) ; by jæn godaw (D.)

;

de ka ene hjælp do hyjdr te (Vens), o:

prøver på det; de hyjdr sæ sul (Vens.)

det falder af sig selv; ,,do cejd de ival

få for te hær? De ser haj da ja te,

de de wa no, de hø se sil^ , Grb. 2. 20:

20 du kender dig vel for fader til hende ?

det siger han da ja til, at det var noget,

der bød sig selv; de wel hyj sæ (Vens.)

det vil vise sig; de hyjdr sæ gåt nåk
(Hmr.) o: hændes, sker; „no drawer do

hen å så fo vi wal ett hw^eranner å sie

mier! — de ku byh sæ! sæjer a", Blich,

Bindst.
;

„så bøj ed sæ hwerken wahr
eller bæjjer end te en buenkuen kam
gångend fåbi", smsts. 2) indbyde til

30 bryllup el. andet gilde; by te hrålop, te

hojdl (vestj.); „di skal ha onc ej i gryj,

de mand wel hyj" , Grb. 241. 243, de skal

have andet end i gryde, der mange vil

byde, ordspr. 3) hy jæn ur (Agersk.

o. fl. -st.) udfordre til kamp. 4) i be-

tydningen befale (s. d.) findes, såvidt mit

kendskab går, byde ikke i jysk; — jfr.

kår-, lav-, skam-.

bydebrev, no. bybrow æn -ow (D.

;

4flSønderj.) et brev, hvorved man indbydes

til gilde.

bydedag, no. bydaw æn (Andst h.)

den dag, indbydelsen til selskab udgår.

-bydel, no., jfr. mnt. budel, htsk.

beutel, pung; se mel-.

bydelag, no. bylaw æn (D., Agersk.)

den kreds af familier, der efter gammel
vedtægt bydes til selskaber; hver storre

by er inddelt i flere b— , og hver gård

so har sit bestemte b—

.

bydemand, no. byma'h (Malt h.);

hyman æn (Støvr.) ; hyqtnan i -mæé (S.

Sams) ; himan i -mæn (N. Sams) — den,

som byder til gilde.
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byderemse, iio. hyræms æn (D.)

remsen, som fremsagdes ved indbydelsen.

bydesvend, no, hxjsvon æn -n (Sunde-

ved, Angel) = bydemand, forestår ved

bryllupper udskænkningen af vin.

by-engel, no. i tim. dæm, dær æ
hy-ætiUr, di æ hjæm déwl (Mors); se

gade-engel.

bye, uo. se boje.

byfoged, no. hyfåw9d cm (D., vestj.)

;

hufur ær -r-'r (Bradr.) ; hyfo i -9n (Vens.)

— 1) = rgsm. 2) hyfåw9r (Valsb.); i

landsbyen embedsmand, som står under

regnskabsmanden (tsk. rechensmann, o:

trinfoged), der atter står under herreds-

fogden, se Fb. Fr. Hed. s. 53 (Sønderj.).

3) for udskiftnigens tid = oldermanden i

kommunen; han førte ved pinde regn-

skab over bymændenes forseelser, alt

efter videbrev el. grandebrev, samlede by-

mændene til grandestevne el. vide ved at

tude i byhornet; jfr. pindefoged, tallie.

byfold, no. hyfgl æn (D.) en fold

midt i byen, hvor de kreaturer inde-

lukkes, som markmanden tager på frem-

med grund uden at vide, hvem de til-

hører; en sådan findes endnu (1886) i

Darum.

byg, no. hyq de (Thy), e b— (Vens.,

S. Sams, Hjelmsl.); byk de (Andst, D.);

byk de (Agersk., Bradr.); biq ik. (Mols,

N. Sams); byq^n best. (Himmerl.); byk

de (Sundev. ; Ang. flc.) ; bjyk de (Fjolde)

— kornsort — rgsm., hordeum L,, apr-

byk (Andst) jfr. agterkorn; ftøn^rbyq (Thy)

hord. zeotrikon L., torad^d el. tåim-an9d

b— , sæjsrad^d el. sæjsransd b— (Thy)

h. disticon, hexastichon L. ; han æ syk

få byk få de han ka et fo hawdr o pek
(Andst) syg, fordi han ikke han få det,

som han vil; a hå fåt o ved, hwa æ
smg bijk gir å æ traw (Plougstr.), o:

hvor armodens kår er vanskelige: s]fw

byk gor ertø luøs syk (Ang.) ; æ tolt oq9s

då skal æ by% mød we æ lådar; ruw^s

et æ byq i blåar hæhr æ row far de

komør i æ lå (jfr. bladbyg); høst æ byq

i æ rø rå el. roj, så for du di hanøl

kor mæ æ kåj (kiddike se kodde, rad 2,

Mors); høst b— , når kornet har røde

rander; nær di sgr dæn sist skip, så

ska di sij dæå føst wep (Mors) når man
sår den sidste skæppe af byggen, skal

man se det første aks af rugen; „æn

kold bygsæ gir en warm byggwol" (Mors);

jfr. bår-.

bygaks, no. byqdws æn = (It. (D.)

;

byqatvs h (Vens.) = rgsm.

byg-and, no. byqån (Mors) en fugl,

anas boschas. ,

bygang, no. bygån æn (D.) det at

gå meget hjemmefra: mæ sown o lown
o b— ær H som on værps.

bygbojle, no. bykbdjl æn (vestj.)

gilde, som konen i huset gor, når byggen

er høstet.

1. byge, uo. btjq -dr -dt (Agersk.);

byk -9 bykt bykt (Sundev., Brader.) koge

linned i lud af bøgeaske, b— klædr,

komme byqqsk på — bygeaske.

2. byge, no. byj æn (S. Sams); b^j

æn -dr (Lild s.; Rgkb.); byq æn -^^ (Sø-

vind s.) — en regnbyge, jfr. iling, kule,

20 kuling, mol.

-bygen, no. se på-.

bygfrø, no. J. T. 227. 234. 290, frø

af sinapis arvensis L. (Ålborg); af bras-

sica campestr. L. (Thy); af spergula L.

(Thy).

1. bygge, no. byq æn (vestj.); bøqi

æn (Sall.) — bygning; ingen bygge var

at se, Kr. VII. 285; æ byq leqpr i Dyv9
såwn (vestj.).

2. bygge, uo. byq -9 -9t byqt (Elbo

h.); byq -qdr -qt -qt (D., Agger); bøq -q9r

-q9d -q9d (Hindst. h.); bøq -9 -9t -9t (Røgen

s.), tf. bøqt (Søvind s.) ; byk -9 -9 -9 (Sundv.)

;

bøk -9r -t -t (Angel) = rgsm. ; vi hår byq9n

(D.), bøq9n får (Rkb.), er ved at bygge;

afledning: byq9ri'j, byq9rå's (D.); 1cærk3n

æ beqdd a tåw jornfru9r (Mols); den,

der bygger efter alles råd, får gjærne

huset kroget at stå, hvem der bygger

40 efter alles ho'der, ender gjærne som en

stodder (Røgen).

byggeplads, no. bykplas æn (Ager-

skov) ; byq9- el. byqplas æn (D.) stedet,

hvor en gård har stået.

byggested, no. bøqste æn (Mors)

— rgsm.; byqsté æn (vestj.) stedet, hvor

en gård har stået.

-bygget, tf. se kavel-, klink-, op-, over-.

byggonnis, no. byqgonis æn (Lysgd.

o h.) det sidste bygneg, som bindes i høsten,

se bygrette
;

jfr. gamle, havrehvæs, rette,

rugdreng, stodder.

byggryn, no. byggryn (D.); byq-

griwn (Andst) = rgsm.
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byggrynsdrejel, no. hyqgrijnsdræpl

de (D.) en slags drejl med pletter, der

kan væves på en sædvanlig væverstol.

byggrød, no. hyqgrød dæm (D.);

hykgro (Sundev.) = rgsm.
;

jfr. pisgrød,

storegrynsgrød.

byggulv, no. hyqgwål el. hygal æn
(Hmr.) ; byqgol é -gblt (Vens.) — byglade

= hyqkicongol (Andst, Malt).

byghaser, no. byqhas^r flt. (Andst)

avner og stak af byg.

byghelme, J. T. 187, en græsart,

sandhjelme, psamma arenaria L. (Sønder-

jylland).

bygkjænst, no. hyqkænst (Mors)

smålevninger af byg.

bygkjærv, no. hyqkærs æn -rd

(Andst) = rgsm.

bygknægte, no. flt. store byggryn,

Sgr. V. 70. 520 (Tåning).

bygkorn, no. hyqkuw9n æn (D.) —
rgsm. ; se kjønne, stint.

byg-korngulv, no. se byggulv, no.

bygkværn^ no. hyqkwan (D.) kvær-

nen i møllen, hvorpå byggen males,

bygl, no. Mb. (byggel) dynge, hob
af forskellige, sammensankede ting (Vens.)

hører muligvis til 2. bøgle 3 (s. d.).

bygle, uo. Mb. sanke i hob, op-

dynge (Vens.), se 2. bøgle 3. :

byglev, no. hyqU æn (Mors glds.)

bygbrød, brugtes i gi. dage for nutidens

sigtebrød.

bygmel, no. hyqmæl de (Andst);

byqmyjpl de (D.) = rgsm. ; æ hygmyjls-

sæjt (D.) sigten, hvorigennem det sigtes

på møllen.

bygmester, no. høqmejst9r i -dr

(Vens.) ; høqmæsta æn (Søvind s.) =
rgsm.

bygning, no. høqnøii i (Vens.);

hyqndTi æn (Agger) ; høqiieri æn (Røgen s.)

;

høqn9ri æn (Søvind s.); høknari æn (Ang.)

— rgsm.
;

jfr. krum-.

bygrette, no. hyqret æn (Løgstør)

det sidste neg, som bindes ved byghøsten,

se rette.

bygrivning, no. hyqrtjwn9ri de (D.)

løs sæd, som rives sammen, efter at

negene af byggen er bundet.

bygskjæg, no. hykskek et (Agersk.)

akseskæg.

bygstade, no. hyqstå æn (Ulvborg h.)

byggested.

bygstag, no. hyqstaq æn (Andst) =
byghas.

bygstrå, no. hyqstrg æn -oi el. o

(Andst), flt. -stro9r (D.) = rgsm.

bygstubber, no. hyqstovdr flt, (Malt)

= rgsm.

bygstær, no. hyqstar æn -ar (Vens.)

en bille. Mb. : scarabæus quesquilius; andre

Rhizotrogus solstitialis Latr.

bygsuppe, no. hyqsop (D., vestj.);

byksop (Sundv.) — sødsuppe, tillavet med
sirup el, ølurt og æddike (Lild s.).

bygsæd, no. byqsæ (Hmr., D.) —
1) tiden, man sår byg; også som tids-

bestemmelse : han komør i æ byqsæ (vestj,),

2) arealet, der besås, træj, tijnør b—
(Malt): jord, hvori 3 tdr. byg kan sås.

3) en fugl, den gule vipstjært: bygsæde
er en lysegrå fugl af storrelse som en

20 spurv; den lader sig se ved juletid, men
derfra og hen til forårstiden ligger den
i dvale. Når den så atter viser sig, skal

man så byg, Kr. VI. 260. 71, jfr. pempi-,

bygsædgilde, no. byqsagil et (Løg-

stør) et gilde om foråret, når byggen er

sået.

bygsæd-land, no. byqss Ian (Mors,

Thy) almindeligt jordmål; 1 td. bygsæd-
land = 10,000 n al,

bygsædlege, no, byqsdUj9q æn -Ijeqar

(Mors) en plante, ager ranunkel, ranun-

cululus arvensis L, el, r. aquatilis L.

bygsåld, no. byqsgl (D.) såld, hvor-

med byggen renses.

-bygt, tf. se om-.

bygtægt, no. byqtæjt æn (Andst)

tægten i marken, hvori byg sås.

bygvælling, no. byqvæhri dæm
(Andst); byqvihri dæm (D.) = rgsm.

byhjadder, no. se bysladder.

byhorn, no. byhuwan æn (Malt)

hornet, hvormed oldermanden samlede

bymændene til stevne; jfr. byblæst.

byhvint, no. byhmnt æn (vestj.) et

lille rask løb i byen.

byhyrde, no. byhjow9r æn (vestj.);

byhjor æn (Rkb.) — den af byen, kom-
munen, lonnede fælleshyrde, som vogter

hele byens kvæg: æ byhowsd^r; han
50 kunde give byhyrden hornet at have at

blæse i, når de skulde komme med by-

høvederne, for da var der ikke uden
én hyrde af hele byen, Kr. VII. 304.

byhone, no. byhon æn (Rkb.); bø-
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hon een (Arh.) — en kvinde, der løber

meget i byen; se bytærsker.

byhoved, no. se byhyrde.

bykvæde, no. i udtr. di halt at

fålit hykwæj (Røgen) o: bysnak,

bylag, no. hylaw (vestslesv.) =
giandelag (s. d.).

bylangs, bio. se by.

byld, no. hyl æn -I (D., Agersk.,

Elbo h., Gjern); bøl æn -9r (Vens.), flt.

høl (Mors, Thy); høl æn -dr (S. Sams)
= rgsm. ; råd mod bylder se Sgr. IV.

122 296; 136. 383-89; jfr. gast, kjønne,

kumpen; orme-, vår-.

byldt, no. hylt æn (vestj., Elbo h.);

hølt æn{S. Sams) ; hølt æn flt. hølt el. hølt^r

(Agger) — en sammenbunden pakke,

især af klæder, jfr. bundt, byntel.

byldte, uo. hylt samal (vestj.) binde

i byldt.

byllebær, no. byhhær (Hmr., Andst)

;

hyhhær (Fjolde) — Mosebølle, vaccinium

uliginosum L. ; J. T. 349, også vacc. myr-

tillus (Silkeb.).

byllestand, se bølested.

bylli, no. %Z«,samlingsnavn (Silkeb.):

samøl byli, samle blåbær.

byllityr, no. hylityr æn (Holmsl.)

i udtr. så stow9r i æ Jwm som æn h—
(Holmsl), bytyr (Rkb.).

bylænding, no. hylænøri æn (vestj.,

Holmsl. kl.) byområde; han æ hær i æ
h— o: indenbys, i nabolaget.

byløb, no. hylåv æn (Rkb.) = hy-

rænpri, hyhw'mt, et rend i byen.

byløber, no. hijlævdr æn (Lindk.)

= bytærsker.

bymand, no. hyman æn -mæn (D.,

vestj.) en mand fra byen.

bynavn, ny. bynawn æn -nqwn (D.)

= rgsm.

byndsel, no. høns^l æn (Sams) —
byndtel.

byndtel, no. hyntdl æn -d (Elbo h.)

;

hønd^l æn (Sams) knippe, bundt (s. d.),

se byndsel.

byndtle, uo. å hyntdl jæn in (N.

Slesv.) pakke en ind med meget rejse-

toj, se Nis Puge.

bynke, no. J. T. 27. 286, en plante,

grå bynke, artemisia vulg. L. (Skive);

bynge (Als).

bynnest, no. hynøst (D.) at lægge,

få, have, gore b— o: vognlag; når

bønder i ældre tider skulde te stajs, til

købstaden, var det sædvanligt, at to eller

flere spændte sammen, ej blot således,

at den ene lagde vogn, den anden heste,

men også således, at den ene gav en

halv vogn, den anden lige så meget;

andre udtryk ere: hyntlaw el. huntlaw

(Øst. Linnet, Nordslesv.); bynølaw (Rkb.)

fælledskab om arbejde el. andet: * h—
\»sanyl; øqsfæU (Vens.); leq vunlaw el.

kør te halt (Andst).

byntlag, no. hyntlatv el. huntlaw

(Øster Linnet) se bynnest.

byr, no. \hyr] (Vens.) om hvad der

er ved ajt indledes, begyndes på; de

war i hyr, di sku prori yor o: de var

ved at begynde på at handle om gårde;

jfr. byrring.

byrd(?), no. i talemåden: diæhwær-
io kan slæjt hæj9r hør (?) o : de er slet ikke

beslægtede (vestj.).

byrde, no, se børren.

byrdig, lo. Mb. 1) som kan bære

sin byrde (Slet b.). 2) som er af god

stamme, af godt tillæg; en b— stud, et

b— øg (smst.); jfr. børigfuld, hørings.

byrender, no. hyræn^r æn (Rkb.)

en person, som løber meget i byen.

byrending, no. hyrænaif æn (vestj.)

= hyræn (vestj.) o: byløb.

byrring, no. (uo.). hyri (S. Sams) ; hiri

(N. Sams) — om korn : rowi æ i hiri (N.

Sams) ved at spire, jfr. svensk borja, be-

gynde; de ær it så moj gåt, de ka hyri

(Røgen), gå an; udtr. usikkert; tvivl-

somt, om det hører herhen; jfr. byr,

børren.

. bysbarn, no. udtrykkes: vi æ hyjs-

hon flt. (D.).

byskop, no. et (Ang.) — det alm. flade-

mål == 6 skæpper til 24 Hamb. D roder;

sj. som kornmål; et b— rug = 6 skp.

Hag. anfører under dette ord, at i Sjæl-

land regnes af æbler o. desl. 6 skp. til

en tønde; har intet med skæppe at

gore ; endelsen -skop (Ang.) = -skab (isl.

-skapr) ; mulig afledning af by, som boskop

af bo.

byskriver, no. høskryw9 æn (Sø-

so vind s.) = rgsm.

bysladder, no. hystader (D., Malt)

= rgsm. jfr. byhjadder.

bysmed, no. hysméj æn (Skanderb.)

den af kommunen lejede og lonnede
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smed (lonnet med hus, et stykke mark,

en vis afgift af korn og hø), som efter

en vis takst skulde gore byens arbejde:

fuld betaliug for nyt arbejde og alt^ der

blev sat fil el. klub på, mens reparations-

arbejde skulde gores frit, kun at bonden
ved smedestevne (s. d.) mødte el. lod

møde for sig til at trække bælgen og

slå med forhammeren, og bragte kul,

jærn og mad til sig og smeden med;
bysm. modtog i Ion hus med jordlod og

en afgift i korn fra hver gårdmand.
Såvidt vides, findes slige akkorder endnu
alm. i Skanderborg egnen og vist flere

steder i Østjylland; i Vestj. er det ikke

lykkedes mig at træffe i mands minde
erindringen om en lignende smedestilling

;

grunden kunde måske være, at vester-

boerne havde ondt ved at skaffe kul og

måtte mange steder hente torvekullene,

som da alm, brugtes, flere mile borte;

østerboerne brugte brænde til at bage

ved, ragede kullene fra ovnen sammen
og slukkede dem og fik således de nød-

vendige smedekul til hvert „stevne".

Ligefor svenskerne drog ud af Hvorslev,

havde bysmedden listet sig op i kirke-

tårnet, og derfra skød han den svenske

oberst, Kr. VI. 93.

1. bysse, no. hys æn (Vrads h., vestj.);

his æn (Løgst., Randr.); his el. hisdlåw æn
(Mds. h.) — seng, sengeleje, vugge, om
born, æ hon ska i ce hys (vestj.) ; hæn
i hisdn (Randers); kaldes i Vestj. også

alm. bysildw; hord^ hysdlåw, mi lih hån
ska såw! (vestj.); hisdloU såw (Løgst.);

„ek heje ku vi soww, fa di had loe

w^os sammel i wor ejen byssilow^, Blich.

Bindst., O: seng; hysdlul (vestj.), seng.

2. bysse, uo. hys æ hån i sown, hys

øw9r æn hån (vestj.) synge over barnet

og vugge det; ivys i sown (D.); wys o

jæn = tysse (D.); Mb. anfører bise, at

vugge (Skagen), kunde mulig være af

denne stamme.

bysselov, no. og bysseluUe, no.

se bysse no.

bysvin, no. i gåden: liwa æ de dær
hår Iis9man9 ywn som at wå bysivyn?

(vestj.) — et såld; udtr. stammer mulig

fra fællesskabets tid.

bytal, no. et udtryk, der betegner

en bestemt norm, hvorefter potter tælles;

„bytallet" kræver 28 hundsbøtter (s. d.)

med 28 tilsvarende mindre kar, se Ny-

ro]), dsk. Pottemageri s. 14, jfr. snestal.

bytte, uo. hyt -i)r -d (Vens.); hyt

-dr hyt hyt (D., Rkb., Mors, Agger) ; hydt

bytdr hyH byt (Bradr., Agersk.) — 1) =
rgsm., jfr. studse, tuske, ska vi hyt klåJpr?

(Mors); du har da vel ikke byttet lige-

over med koen, Kr. V. 203; ve do hyt

o hå dn feddl får dti fyt (vestj.) foragte-

i^'lig, om at bytte den ene dårlige ting

bort for den anden. 2) skifte, dele; vi

ka læj 9t ud tafæl^s o så hyt æ pæri
(D.); hijps -t hytdst (Andst), vi ka hytas

te = skiwtøns te, skiftes til; bytte mad
om (Mors) omdele; denne betydn. alm.

østj. (Årh., Vor, Gjern h.); di hlow hyt

sarnøl (Testrup) fordelt indbyrdes, f. eks.

penge; to karle vælges te å hyt gajdlam

(smsts.) uddele gadelam; men nu har

20 jeg gjort regning på, ... at vi kunde
bytte pengene, så vi fik hver det halve,

Kr. V. 254, ligeså Vens. ; vi kan byttes

til at ride, smsts. s. 290 ; hyt som hroj9r

(Agger).

byttehandel, no. hythanøl (Andst)

= rgsm.; jfr. skifte-, tuske-.

-byttet, tf. se om-.

bytyr, no. bytywa æn (Skanderb.);

høtym> (Søvind s.); bytyr i (Vens., Malt);

30 bytiwr (Elbo h.) — bytyren, som kom-
munens medlemmer ejede i fællesskab;

den blev et år rundt på stedet og blev

besigtiget, inden den efter årets udløb

gik til den næste i omgangen; navne

på marker er tyrhålm, tyræri (Tarm)
o. Ign. formodentlig flere steder; til den
gårdmand, som efter omgang holdt by-

tyren, betaltes 4 havrekærve af hver

mand og 2 skilling lybsk af hver ko;

40 den tilhørte bylaget , solgtes og købtes

for fælles regning; tyrepengene betaltes

ved mikkelsaftens vide, da alt opgjordes

(Lb. til 1874); nqer uhæl ska vær ka
æ byhjdw9r liså gqn fo kal , som æ
bytyr (vestj.) siges spøgende om, hvad

man anser for umuligt; „djæ bytyr kam
uhø te brøhpgdri ... Si de e grujdn te,

de Birby bytyr e bløwdn te e owr i hiU

Wénsøs9l'', Grb. 197. 20. 198. 29, jfr.

50 byllityr, spillemand.

bytærsker, no. bytæsker æn (N.

Slesv.) en person, som driver omkring
i byen og fører sladder.

bæ, udro. bæ (D., Sundv.) : kom b— .'
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el. kobæ' ! når man kalder på får,

se dal.

bæger, no. heq^r e -dr (Vens.) ; hæqf>r

et -rd (Søvind s.); hægdr æn -dr (Thy,

Agger) — 1) lerkar med el. uden tæer,

som bruges til dyppelse; jfr. hale, hånd-

tag på bægeret. 2) alterbægeret. — jfr.

bese-, brand-, due-.

bægster, no. hæjstør é = flt. (Holte,

Hjcirring , Vens.) ; bæster é -9r (Åby, lo

Brønderslev, Vens.) — en bagning; så

meget, der kan bages ad en gang; jfr.

bægt; uri hå baq^ jet bæster.

bægt, no. bcBJt æn -»r (Randers,

Honi. h.. Vor h., Løgstør, Agersk.; Angel);

bæjt æn -9r (D., Hmr., Andst); bæjt æn -»

(Elbo h.) ; bæc æn (Agger) = bægster, så

meget, der kan bages ad gangen, æn bæjt

brø, o tæsk te hæft (D.); julbæjt (Andst).

bæj, uo. og smst. se bede.

bæjse, uo. se bese.

bæjster, no. se bægster.

bæjt, no. se bægt.

bæk, no. bæk i best. -i flt. bæk (Sens.,

S.Sams; Agersk.); bæk æn-k(Y).), flt. -9r

(Norup s. ; Støvr. h.) ; bæk æn -i (Dover,

Hjelmsl. h.), flt. bækiø el. bæki (Søvind s.)

;

bæk æn bæh> (Rårup, Bjerre h.) ; bæk æn -9

(Elbo h.) = rgsm. ; såm tijdr sot di oså

æn ruws i bek (i bækken) we æn (enden) 3o

o sø (Lild); jfr. blind-.

bækblomme, no. bækblom æn -9r

(D.) åkande, nymphæa og nuphar (L.).

bækflasker, no. bækflask9r flt. (D.)

frugterne på åkanden, nymphæa L.

bækker, no. bæksr æn (Sønderj.)

almindelig brugt for bager; bæk9rman,
-kun == bagermand, -kone; ordspr. de æ
søn å gi bcekdrbgn brø (Agersk.) det er

synd at give b—born hvedebrød, i Ang.40

å gi bæk-9rby9n stut, tvebakker.

bækkeldrev, no. bækdldroiv et (Tov-

strup) et stykke metal af noget forskellig

form, som bruges til at afglatte den med
hænderne på drejeskiven udarbejdede

potte; jfr. krukkeskinne.

bækken, no. bæk9n æn -9r (Andst),

itk. (S. Sams) ; til at varme sengen med.
bækkernød, no. bækanød æn -d9r

(D., alm., vestj.) store flade pebernødder, 6o

jfr. knæpperiødder.

bækmunde, no. bækmon (Rkb.)

udløbet af en bæk, jfr. åmunde; ud i æ
bækmon (!) (D.).

bækroser, no. bækros9r flt. (D.) =
bækblomme.

bæksted, no. bækste æn (Mds. [?])

et udtorret bækleje; jfr. ågang.

bæktræ, no. bæktre et -trh (Søvind

s.) gangtræ over en bæk.

bæl, no. Mb. se bil.

bæl, et no. Mb. lav mosegrund, en

sige, efter Outz. (Sønderj.).

bælam, no. bælam el. bælåm æn
(vestj.) alm. kælenavn til får, jfr. lambæ.

bældet, to. bæh (N. Sams) skaldet.

bældeunge, no. bæUori [æn] -dr

(N. Sams) kaldes de nyfødte unger af

rotter og mus.

bældhovedet, to. belhdwi9t (Søvind

s., sj.) skaldet.

1. bælg, no. bæl9 i bæld (Vens.) ; bæl9

æn bæl9 (D., Agersk., Vejr., Thy, Mors,

Vrads h.), fll. bæhrdr (Bradr.), flt. bæhrd

(Søvind s.); bal æn -9r (Thy) — 1) et

afflået skind af et dyr: ræv, mår, ilder

(Agersk., Vens.); „de æ kon æn ow9r-

haUri!" {et ouortåk, Mellems!.) så han æ
rdw, di tråt å bæh a ham (Malt); tt/k

i æ bæp (Agersk.) tykhudet, om mskr.

;

di ka ene ta ml^r å kati ej bæl9 (Vens.),

ellers ej bæh (Vens.) om skind; han gek

ud a si juwe bæh (Malt) o: ud af sit

gode skind ; han æ hæh, mæn de æ nåk

imæl æ skin o æ bæh (vestj.) o: skin-

hellig; jfr. hud, skind. 2) kroppen af

dyret, kat, hund, ræv, når skindet er

flået af (Vejr., Mors). 3) mave (Vens.,

Thy); krop, om msker og dyr; fo nåwdd

i æ bæh (Lindk.) i livet, mest om krea-

turer ; æn hår an guw9 bæh (Malt) om
et fedt kreatur; trin jæn in o æ bæh
(Sønderj.) o: ind på livet; bæsterne løb

ud af den karske bælg, Kr. III. 218 o:

alt, hvad de kunde; konen kom med en

kniv at hugge i den døde bælg, Kr. VII.

189; fo nåw9t o æ bæh (Malt) et liv-

fuld hug; „måske de lo i, te di lob

bælleren bejje te", Jyd. I. 81. % måske

det lå i, at de lagde kroppene bedre til.

4) en ærtebælg, atbæh (Vens.); herhen

hører bal (Thy): æn hus hår tow bahr,

ærtefrugten (huset) har to bælge; jfr.

1. balle. 5) et stort, tykt skødebarn, et

tykt kvindfolk (Vrads h.); i bæh! (Vens.)

skældsord til en dreng: knægt; din lij9

bæh! (vestj.); jfr. knav-, ræve-, skave-,

skide-, skrå-, skud-. 6) bæli øw9r el. o æn
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Hjy * fj^^Hf ^ a«^fer (Vens.) det ud-

bugede på tønde, fjerding, anker.

2. bælg, no. bæU æn (D.,Andst, Fjolde,

Ang.); bæb æn -r (Vens.); æn pa bæUr
(Thy) ; æ hæhd9r el. hæhr flt. (Mors) —
smedens bælg, sinø inæ æ hæU, æjssn

brcen^r æ smej (Andst) ; træk æ b— ; de

ær æn trbw kål, dær hår ve æ bæb
idaw (Andst), siges spøgende, når det

stormer; jfr. blæse-.

bælge, uo. bæU -r -dt -dt (Agersk.

;

Vejr.) ; -96 -dd (Mors, Thy) ; -3 -a (Vens.)

— 1) bælge i sig, fornemmelig flydende

sager (Vens., Vejr., Mors, Thy, Agersk.);

jfr. kolke, kolkdrikke. 2) puste, især om
hunde, stude, heste, som følge af stærkt

løb (Agersk., Malt, Bradr.); i spøg om
msker, jfr. fante.

bælgedrikke, uo. bæUdrek (vestj.)

= bælge i sig.

bælgende, to. i udtr. é bæUndss

mørkan; „di tu på en mo ji dem frå

huws i sdnt é bélandas mørkan'' Grb. 49.

138, de turde på ingen måde give sig

fra hus i sådant et bælgmørke.

bælgetriner, no. bæUtrinør æn (An-

gel) bælgetræder.

bælgfed, to. bælafipd (D., Andst)

smækfed.

ordet har jeg kun hørt én gang, men
fra så pålidelig kilde, at jeg ikke kunde

tvivle om rigtigheden.

bælp, no. et Mb. et kluk i en flaske.

bælpe, uo. bælp -ar -af, -at (D.);

belp el. bælp bælpar -a -a (Vens.) — 1)

klukke, som når noget hældes ud af en

flaske; stromme ud oven af, af pompen,

af et fuldt kar: de belpar uwan øwar, af

toet fuldt menneske; haj æ så ful, de

belpar uwan å ham (Vens.). 2) drikke

forslugent og uordentlig, om msker og

dyr: han sedar o bælpar i at; æ ku

bælpar gråw i sæ (D.), se bolpe.

bælpfuld, to. bælpfut (Vens.) fuld,

så det løber over, se fuld, bælgfuld.

bælring, no. [bætrafjl æn (Arh.) en

af de jærnringe, som omslutter det tyk-

keste af hjulnavet.

bæls, no. bæls i -Is (Vens., Vejr.,

Lild s., Bj. h.) - 1) en dreng på 12— 16

år (Vens.); „di sd, de non å belsan mat

betol ruaran å dærme slap di" Grb. 24. 47,

de sagde, at nogle af knægtene måtte

betale ruderne, og dermed slap de; jfr.

smsls. 52. 183; de æ træls å wær bæls,

de æ prdl å wær kol (Vens.) det er be-

sværligt at være bæls, herligt at være karl;

når drengen er ældre, nævnes han æn
bælgfuld, to. bælaful (Lindk.) fuld so bæls kål (Gjern h.), æn stuwar b— = æn

til at løbe over om en spand; ligeså om
en fuld mand; også: a fæk æn guwa

bælaful (D.) såmeget, jeg kunde bælge

i mig.

bælgknog, no. bælknåq (Agger);

y,vi\ for wes æn stuer balknåg i nat",

Yulb.' 44, stærkt snefog; ordet bruges i

en vesterbos mund; jfr. 2. bal.

bælgmørk, to. bælmørk (Vens.);

bælmørk (D., vestj.) -= rgsm.

bælgmørke, no. bælmørk æn (Vejr.,

D.) = rgsm.

bælgtyk, to. Mb. (bælletyk) over-

måde tyk, efter Outz. (Sønderj.).

bælle, uo. Mb. skråle, tude som en

en hund el. et lille barn; jfr. tsk. bellen.

1. bælling, no. i byriraet fra Sams:
„de Besser bællinger,

de Mårup ællinger",

storatis knæjt (Andst); „men vi va bælls

å jik te skohl sammel " To Novell, s. 8.

2) tyk krop på msker og dyr, æn årdant-

liq b— (Vejr.), æn mæskbun, reqta æn
tyk b— (Malt) tyk person. 3) bugen på
en tønde, dens storste vidde og tvær-

mål; Mb.

bælsdreng, no. bælsdræri i (Vens.)

= bæls 1.

bælse, uo. bæls -ar (Randers) prygle.

bælslon, no. bælslon æn (Vens.) Ion

som en bæls (s. d.) får.

bælte, no. bælt æn -ar (D.) ; belt et -It

(Elbo h.); belt å hest. beldø flt. -Id -9n

(S. Sams) ; bklt et -a (Søvind s. ; Heil. h.)

— 1) = rgsm.; bæltet er et redskab,

som fiskerne spænder om sig under drag-

ningen [af sildevåddet] ; det består for-

rest af et krumt stykke træ, buen; midt

skaldepande (?), jfr. hældet; Sgr.V. 24. 49. 50 derpå er ved et par jærnkramper fast-

2. bælling, no. ftæfej^ æn (Als) pigens gjort en 6—8" lang pind, hvis yderste

udstyr fra hjemmet ved giftermål; dæ
må int stynt i hin b— , der må ikke

mangle, afknappes noget i hendes udstyr;

ende er krummet opad, denne pind

kaldes fingeren og den krumme ende

derpå „æ hæg" el. „hag"; den del af
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bæltet., der skal lægges bag om lænderne,

består af et 3—4" bredt bånd, manken,

der dannes af gamle hårtjeller, som sys

til hinanden, omtr. som man binder halm-

kurve; J.Saml.VIII. 171. (Sallingsund), jfr.

mave-. 2) „put bælte", alm. selskabsleg

:

pot ce bæh (Malt); pot æ bælt om (D.);

en (A.) står midt i kredsen og gæmmer
„bæltet" i deres skød, som sidder rundt,

imens han siger: pot æ bælt, pot æ bælt, io

fåivå'r 3% wal! (D.) eX.fåwå'r dn så moj

fåU wal! (Malt), fåwå'r dn så bepb fål9

wal, el. t/sale gysdh fål9 wal (vestj.),

„verre verre vælte, lad ingen se, hvad du
har, godt forvar!" (Hadersl.); en person

(B.), som sidder noget fra, skal passe

på, hos hvem „bæltet", et stykke papir el.

anden lille genstand, bliver gæmt, han el.

hun kaldtes åhmor (D.), gjæk (Nordslesv.),

dommer (Stege på Møen); dåra, som 20

sidder på dårastan, dårestedet (Born-

holm), og nar så „bæltet" er gæmt, går

den, som står i kredsen, hen til B. og

siger: „min sommernar, min vintergjæk,

gjæt, hvem gaven fæk " (Vestslesv.)
; „ og sig

du mig, min kjære gjæk, sig mig, hvem
der bælten fæk, mæ sjæl liså snar som
»n nå9n (Herning s.); ækd mi gæk, ækd

mi dår, gæt Jiwæm bælten hår, mæsjæl
liså wal som dn nådn! (Malt); æst9 wæso
gæsto mæ gåøn , lisåwal mæsjæl som dn

nådn! (D.); git hwæm bæltet hår, liså

tval mæ sjæl som dn åøn ! (Støvr.) ; hwæm
ær dt, antdn mæ æhr mi næst nabo?
(Lindk. s.);

„æs mig gæk, æs mig gik [gæk],

sig mig, hvem der i bæltet fik [fæk]

enten mig selv eller en anden!"

(Haderslev)

;

el. æst æn gæk, hwæm bæltdn fæk,
antøn mæ sjæl hær æn nådn ! (vestj.)

:

til sammenligning hidsættes rimet fra

Borre på Møen:
dåre, dåre, atter vis, der løber en

gris op ad Kællby ris,

ta ham om rumpen, og kys ham i

gumpen,
og gjæt så, hvem bæltet har!

Sgr. III. 239;
gætter efter denne opfordring B. fejl, *o

får A. et gryn i sin pose, gætter han
rigtig, får han selv et gryn i posen, og

således fortsættes, indtil en af dem har

7 gryn; den, som mangler noget i tallet,

skal så dommes og halshugges, men da
først skriftes, og så spørger den ene af

de handlende, hvem det nu bliver, A.

eller B., den anden:

hwa hår do søndt o hiva hår do brøt,

hwa hår d6 gpr, do hår et fåtrøt?

denne svarer:

„a hår æt æn sæt surmjælk ufiøt!"
— hwa hår do §or mejdr? —
„vælt æn kan tejdr!^ (U^ere)

— hwa hår do gor war? —
„a hår pesdt i æn fad gar!"
— a. b. bak, di howd skal å atdr di nak!

el. hwa gor do igor?

— „da stol a æn for!"

hwa vel do idaw?
— „a vel ha mi howd hoqdn aw!" (vestj.)

el. hwa hå do sønøt å hwa hå do brat?

— „a hå vælt mi ålmøs oldbrøpåt!"

hwa hå do go midr?
— „a hå vælt æn tøn tidr!'^

hwa hå do go var?
— „a sprati ewdr H gar!"

Sgr. IV. 205. 49. (Skjold s.).

Imidlertid stables 2— 3 kasketter eller

lignende op på synderens hoved, og

dommeren slår da til stabelen, så den

ryger langt bort, og dermed er da dette

stykke ude. Også kan legen afsluttes

med, at synderen skal giftes, og så går

den over til den leg, der drejer sig om
skibet, der kom sejlende fra Holland

(Lindkn.); den ender også med gifter-

mål (vestsl.) Legen kaldes på Sams:

„at putte bimpen" \^put i betnp}; en

valgtes af hornene til putter, en til gæk,

de andre sad i en lang rad på et

gærde f. eks.; gækken gik tilside, mens
putteren tog en lille sten [^ bemp} i

hånden og gæmte den hos en af de

siddende born, idet han halvt syngende

sagde: „put i, put bimpen, hold fast, hvad

du har, at ingen skal tage din krone!"

el.: „put i, put bimpen, fåwar ham wal,

at ingen skal se, hvad du haver!" Putte-

ren spurgte så gækken: „hvem har den?";

gættede denne så rigtigt, blev putteren

et år, gættede han fejl, blev gjækken

selv et år, og således fortsattes legen til

en af dem blev 3 år, hvorpå den anden

og den af hornene, som sidst havde

bimpen, gik tilside og rådslog om, hvem
han skulde giftes med. Såsnart det var

afgjort, gik de tilbage til de andre horn
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og sagde: „wal besit å wal begywt frå

(N.) å te (P.)
!

" alle begyndte da at gætte

på en eller anden, der boede mellem de

nævnte gårde (N., P.); den, som traf

den rette, blev putter i den ny leg, og

den, som havde haft bhiipen sidst og

været med til giftermålet, blev gæk;
„besit" hentyder uden tvivl til skikken at

bese stedet, brud el. brudgom går ind

til (jfr. beseelse) ; be— i „begywt" er velio

for rimets skyld; jfr. dåretønde Mb., den

tønde i juleleg på landet, som „dåren"

blev sat i og hvor man slog vand på
ham, når han ikke gættede i ni omgange,

hvem bæltet havde, og Sgr, 111. 235. 49.

238. 49. IV. 46. 49. 82. 49. 91. 49.

bælteflnger, no. se bælte 1.

bæltested, no. bælsté c (Vens., Sal-

ling) ; hæltste æn (Agger) ; helste æn (Lild

s.) = rgsm. ; se Grb. 125. 34.

bæltet, to. Hag. kaldes toj, som er

stribet, fordi islætten ikke har været ens

i farven (Ang.).

bæm, no. se bom.
Bænd, no. se Benedikt.

bænd, to. hæn (Vind s.); hm (Sø-

vind s.) — æn h— hun, avlelysten, . om
tæven; jfr. Rietz bånd; løbe i hæn ==

hænøs (N. Sams), parres, om hare, hund,

kat, mår.

1. bænde, uo. hæn hcen^ hæn hædn

(Sundv.) „føre på" — om den fødende

ko, der understøtter fødselsveerne ; hin p'

(D.), jfr. isl. norsk benda, boje, sv. Rietz

bånda, spænde, være trangt.

2. bænde, no. bæ^ æn -9r (Rkb.)

buksesele, se bæresele.

bændel, no. hinøl el. henal æn -dr

(Andst; D.); itk. (S. Sams); flt. henh

(Søvind s.) — bændel.

bændelorm, no, hinalwbrm æn (D.)

= rgsm.

bændeltang, no. J. T. 267, en plante,

zostera marina L. (Sønderj.).

bændes, uo. se bænd, to.

bænk, no. hærik i -tik (Vens. ; Elbo

h., Mors, Himmerl.), flt. hærikdr (Støvr.

h., Falslev), flt. hæi^ki (Almind v. Viborg),

flt. hærikid (Søvind), flt. hæyTc (D., vestj.);

hæsrik i hæi^k (S.Sams) — ') = rgsm., so

en bænk, jfr. skammel; warm hæi^k (D.,

vestj.) siges om piger, der sidder over

ved dans, jfr. krog, malt, vægge; den

faste bænk langs væggen på de to sider

af bondens bord; hans row klør atffr

anør bæt^k (Andst). 2) == halk, mælhætik,

mætplat i en tørvegrav el. lergrav: et

skillerum, der holder vandet ude el. gor

skel mellem to grave. 3) en bænk tørv

er en afsats på gravens bredde, så dybt

ind, at tørvens længde nås; bænken stik-

kes af i dybden med en særegen dannet

skarp spade, hver enkelt tørv graves med
en flenspade, en spade med en skarp

opstående kant i vinkel; hwomarp hærik

hår do graw9t? (D.). 4) en skybanke

i horisonten; æn hærik a smo læt sky^r

(D.); nær æ suwsl gor nipr i æn hærfk,

for vi gåt væjr imå'n (vestj.); jfr. dag-,

drejer-, duller -om -bænke, fold-, hovle-,

kande-, kjæltringe-, malt-, mellem-, mog-,

over-, range-.

bænke, uo. hæt^k -dr -H (Andst)

— 1) skikke til sæde, han hlbw hod^

hæykdt å skæykat (Andst); iawtøn hæijkdr

di, oniån skæ^kdr di (vestslesv.) o: iaften

trækker skyerne sammen, imorgen giver

det regn. 2) sætte bænke om bordene

i gildesgården (vestslesv,). 3) hæ^k åp
(Sall.) kaste sand, ler el. mergel op på
en afsats (bænk), hvorfra det så kastes

op på den øverste rand.

bænkehalm, no. i ordspr. æn ka

liså læt dø hjæm å æ hærikhalm, som i

æ kri (Nordslesv.), Kok ordspr. 74. 846.

bænkelijorne, no. hæt^khon é hest. -^

(Vens.) = bænkekrog; „haj skul fålari

i gamøl b^skit doq, de lo i hetikhont, Grb.

91. 52.

bænkekniv, no. hætikknyw i (Vens.)

en kniv, befæstet på et bræt, til brød-

skæring.

bænkekrog, no. hæi^kkrgq æn (Lind-

knud s.); bæykkrpq i (Vens.) — hjornet

af den faststående bænk for bordenden,

jfr. bordkrog; de ær æ lu^t (lorten), dæ
ska hol æ kåq i æ hæ'^kkroq (Mors), gød-

ningen skal frembringe brødet, som plejer

at stå mellem måltiderne i bænkekrogeri.

bænkespån, no. hærikspon æn (Tov-

strup) redskab til at holde pottemagerens

bænk fri for ler.

bænketur, no. i udtr. gi jæn 9n

hærikHur (Fredericia) i soldatersproget:

kaste en over en bænk og banke ham
over den strammede rumpe, f. eks. med
en bajonetskede.

bænkevælling, no. hætikvæhti de
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(Malt) ussel, dårlig mad; hwa fæk I? —
å, de bdr^ b— / „en i det mindste for-

dum i Jylland brugelig ret, som spistes

om lordagen og bestod i levninger fra

liele ugens måltider af grød, kål, flamsk

m. m., som kastedes sammen i en bænk
og der gæmtes. Mb.

;
jfr. Sgr. V. 5S. 470,

alle levninger af middagsmad med und-

tagelse af sulet blev hældt ned i en af-

bce9 bæ bå barn (Åbenrå);

bæ^ bæ ba bdøn (Ullerup, Sundeved);

bær bær bar bdran (Ang.) —
1) bære, have med, i hånden, favnen,

på ryggen, alm.; bær æn bdn i Icærk

el. bær æn ban (vestj.) holde et barn

over dåben; han æ bdj'fn te o bær
(vestj.) bære kisten ved jordefærd; fig.

bær sladdr i % (vestj.); a bær sn tml
deling af gåsebænken; denne ret sk^i^ om 9t(D.)\ ahdr bor twijl pow9r{k^^(iv).

have været almindelig frygtet (Sæll.).

bær, no. bær æn = flt. (Agersk., D.,

Fjolde) ; bær e hest. bærd flt. bær (Vens.)

;

bær æn bær (Vejr.); bæ et best. bær9t

flt. bæ (Søvind) ; bær æn = flt. (Mors, Thy,

Agger); bæ et = flt. (Sundv.) = rgsm.

;

jfr. blå-, brom-, bylle-, hav-, hind-, hjo-,

hunde-, hylde-, jord-, kirse-, klajs-, krage-,

krus-, lodden-, mel-, ribs-, ræve-, rævling-,

rød-, ronne-, slå-, sol-, stikkels-, tran-.

-bær, se ny-.

bærbaj, no. bærdhaj æn (Støvr. h.)

julekage med rosiner (bær).

bære, uo. jfr. Lyngby Uo. s. 78.

bær bær bor bosn (D. ; N. Farup), nt.

bær (Grindsted, Gjørding h., Søndj.);

bær bær bor bor (Bur, Vejr.); nt. bær
(Lyne s., Lemb s., Andst, Bj. h., Mds.)

;

bær -ar bor bdn (Almind s. v. Viborg)

;

bær bær bor bor (N. Salling):

bær bær bar bdn (Hvejsel);

bær bær bor bor (Lødderup, Mors), tf.

bor (Vestervig, Thy);

bær -dr bor bm (Hanh., Lild s.);

bær bær el. bærar bor bor (Vens.);

bær bær bdr bdn (Heil. h. ; Ardestrup,

Horn. h.);

bær -dr bor bon (Havbro s.. Års h.);

bær bærar el. bær bar bordn (S. Hald h.)

;

bær bær bar bor Støvr. h.);

bæ bæ bo btpr (Halling, Saltum h.);

bær bær bar bu9r (Tved, Mols);

bær bær bor borsn (Lyngby v. Grenå);

bær bær bar bor ^(S. Sams), nt. bær
(N. Sams);

bæ bæ ba bo (Linå v. Silkeb.), a hd
bor 3^(Tåning s.), nt. bæra (Røgen s.)

;

bæ bæ bo9 boa (Vor, Hads, Ning h.);

bær bær bar bån (Norvang, Torrild h.)

;

2) holde oppe, tåle en vis tyngde; ka æ
is bær idaw? æ bod ka et bær sdmana

(vestj.). 3) være iført en vis klædedragt;

bær såra fd jæn (vestj.), alm. gå sortklædt.

4) føre sig, bevæge sig på en vis måde:

hun bær æ hwwa høt (D.). 5) bære af-

grøde, frugt; æ ævaltræar hår bgan gdt

ipr (vestj.). 6) føde, bringe til verden,

kun om køer; vin^r skal æ kg bær?
20 (Agersk.) ; hwa tij æ hon bæran ? (Vejr.),

se bærende; de ær ham int i æ klæar

skdran, niæn i æ Icør bdran (Vlb.), jfr.

bærel. — bære af: han bar aw mæ
ham te æ haw (Ang.) bære afsted. bære
for : „kwon bæ fd dém secabrøj d søle'' Grb.

186. 11, sætter på bordet for dem sigtebrød

og sylte ; ve do bær fdr, sd vel a moq (D.) o

:

give køerne deres gift hø el. halm. bære
hjem: de æ slem o stæl, mæn de æ var

30 o bær hjæm (vestj.) = d bær igæn (S.

Jyll.) o: bære det stjålne tilbage, bære
ned: de bærar nejar (Mds.) det regner.

bære op : læ ham sjæl bær hans tal dp

(vestj.); så skulde jo denne her kjøb-

mand til at bære hans tale op og bejle

til datteren, Kr. V. 296, jfr. VII. 244,

fremføre; hun ka et bær hin stcøt dp
(vestj.) bære skørtet, uden at det slæber.

bære over: a ka et bær at owar mæ o

*^ gypr at (Bj. h.) overvinde mig selv til.

bære på: bær d (N. Sams) smore på,

ler på en væg el. lign.; han bær o ham
dl de, han kan, prygler, slår ham; han

tdr dl de di vel bær o ham (vestj.) mod-
tager alle prygl, de giver ham. bære
ud: bær æ jul ud (D., vestj.) alm., gå
fra et hus i juletiden, uden at have

modtaget spise el. drikke; — de bæs ham
fdr (Vens.), ft. bos ham fdr, det fore-

bé bea bo (sj. og glds. ba) bga (Sø- so kommer ham; ligeså vestj., N. Sams;
vind s.);

bær bær bdr bdn (Hammelev, Sønderj.,

Brandrup), tf. bdran (Ballum, For-

ballum, Emmerlev), tf. bdran (Bradr.)

;

ft. de bos mæ fuwar (Agger) , de bas

mæ fd (Ang.); bær sæj ad (D., vestj.)

= rgsm.; stuar skijb ka ndk go imU
Braq (en grund i havet) d Ian, næ di
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bæd^m æd te ^d (Lild s.) o: når de

skikker sig efter det; de bæ sæ te få jej

(Vens.) hændes, ft. bo sæ te; bé se te 9n

(Søvind s.) bære sig ad, jfr. Jyd. I. 46. 2

;

de ka bær sæ (Vens.) kan ske; „do ska

bæ dæ te, som do wa møj øwwerwunnen "

,

Blich. Bindst., du skal opføre dig, klage dig.

bærebåre, no. bærbar æn (Agersk).

;

bæ^ba æn -r^ (Sundv.) ; bærbar æn (Fanø)

;

bebo æn (Søvind) — 1) bærebør. 2)io

æggeskallerne af hajers og rokkers æg,
der i mængde driver op ved vesterhavs-

kysten, og som af deres udseende får

navnet b— ; de brugtes tidligere til at

lægge som bøsning ved rokkehjulets akse

(Fanø); jfr. kritbåre.

bærekar, no. bærkår i best. -kår9

flt. -kår (Vens.); bærkår æn -kår (Sall.,

Mors, Thy) — et stort kar med ører,

et bryggerskar.

bærekarl, no. bærkål æn -ål (Malt)

= bærester.

bærel, no. bærl æn (Andst); bærm
æn (Vens., Rkb., D.); bær æn (Agersk.);

bær9ls (Sundev.); bør^n æn (Mors) —
koens udvendige fødselsdele, vulva; jfr. liv.

-bæren, se brev-, om-.

bærende, to. bær9n (D.) frugtbar,

om mark, så b— som de støk ær (D.);

jfr. børigfuld, lang-, over-, sildig-, sommer-, so

tidlig-, vinter-.

bærepotte, no. bærpåt æn -dr (Lb.)

rød potte med hank, til at bære mad i

by med; jfr. barselpotte.

bærer, no. bær9r æn -dr (Malt) det

ældre navn for smuglere: de, som bar

toldpligtige varer i hemmelighed over

grænsen, jfr. sjovere, brev-.

bæresele, no. bæsjel æn -9 (Vor h.)

;

bæsel æn -9 (Tyrst. Vrads h.) — buksesele, ^o

se 2. hænde, dragtbånd.

bærestang, no. bærståfi æn -q (D.)

stang, hvorpå høet bæres op fra side

steder.

bærester, no. bærdstdr æn -d (Vlb.,

Sønderj.) den, som bydes til at bære en

død, jfr. syster, farvester, hvad aflednings-

endelsen angår; == bærkål (Malt), Uqbærdr

(Vens.).

bæret , to. bærd (Sall.) tojlesløs, so

ustyrlig, om born; jfr. for-.

bæretrug, no. bærtråw æn (Davbj.)

truget, hvorpå kalken bæres ud fra

bruddet.

bæring, no. bær^ri æn (Hjorring)

dønning i havet; se under-.

bærm, no. se bærel.

bærme, no. bær^m é (Vens., Heil.

h.) = rgsm.; det sidste plumrede øl i

tønden; æn ku klæm møj bærm ur å æ
spr (Holstebro) materie, pus; jfr, afbræn-

ding.

bæse, no. bæs æn (Ulvb. h.) et tykt

kvindfolk, jfr. bommerutte.

bæsen, to. bio. bæsdn (Løgst.) svær,

tyk, om kreaturer, se b— uk, jfr. pæsen.

bæsle, uo. bæsdl -slår (Lemvig) have

besvær med, kludre med: hwa æ de, do

står o bæshr mæ?
bæsling, no. bæsndri æn -dr (Bradr.,

Angel, Sundv.); bæjsUri æn -3r (N. Slesv.,

Bylderup; Andst, Agersk., Hmr.); bæsUri

æn -3r (Seem) — skillerummet mellem

to båse, se spiltræ.

bæsling-snedker, no. bæshri snedker

æn (Andst) en udygtig snedker, jfr. betryk-

skrædder, klattensmorer.

bæsning, no. se bæsling.

bæssing, no. besdti (Thy); bes^m de

(Mors); bæsatf (Sall., Davbj., Lild s.) —
1) tiistenene i stalden; den række sten,

som køernes bagben står på, jfr. sæs. 2)

spiltov (Sall.), jfr. bæsling, spiltræ.

bæssingsten, no. bés^ifstmi (Lild s.)

;

bes9mstij9n (Mors) = bæssing 1 ; samlede

kaldes stenene besdm (Mors).

bæssingtræ, no. bæsdrfiræ æn (Sal-

ling) = bæssing 2.

bæst, no. bæst e best. -9 flt. -9r

best. -ern (Vens., Sams); bæst best. -9t

flt. -9 best. -9rn (Silkeb.) ; bæst -9r (Hmr.

h.); best et -9 (Bj. h.); best æn -9r (D.,

alm. vestj.); best e^ &es^ (Agersk. ; Fjolde);

be9st et be9st (Sundv.); bist (Angel) —
1) hest, uden hensyn til kon, æ best9r =
æ hæst alm., jfr. hest, hoppe, hors, klod,

plag, vrinsker, øg. 2) et stykke horn-

kvæg (Fjolde)
;

jfr. kre, kreatur, krof, toj,

slagte-. 3) alm. et skældsord ; dit Uj9 bæst

(Vens.); bist (Angel) kun skældsord.

bæstlig, to. bio. besl9 (alm. vest f.

Angel) særdeles, såre; jfr. bæst.

bævle, uo. bæv9l -vUr (D.): b—
dw9r, løbe over bredden.

bævlfuld, to. bæv9lful (Agersk., D.)

fuld til at løbe over.

bævre, uo. bev9r -vr9r -m'9t -vr9t

(D., Gjern h., Agersk.); bebdr -br9r -br9
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-brd (Vens.) ; beb9r -hrdr -hr^d -hr9d (Thy)

;

hefa -fra -fri> -frd (Sundv.) ; hæfdr (Ang.)

— ryste, skælve af kulde el. frygt, vrede

;

så kgl te æ tæn hevrdr i æ mon (Lindk.);

så ræj, te han rest, men: så gal te hans

ferpr di bevaret (Andst h.); hehar som

æn blå fur æ wen (Thy); se govre,

ryste, toddre.

bævreasp, no. bæprasp (Ang.)

bæveræsk s. J. T. 181. 328.

bævrefugl, no. bevarfåivl æn (Lind-

knud s.); do hår nåk fai^dt æn b—
,

siges til en, der ryster af kulde.

bævregræs, no. \bef9- el. hæf9-

græjs~\ (Sundv., Ang.) en græsart, briza

media L., J. T. 291.

bævrehons, no. i udtr. do hå nåk

fayH no bevdrhons (D.) o: samlet hoste

og forkølelse, jfr. bævrefugl.

bøde, uo.

bød -9r bøt bøt (D., Mors, Thy);

bør -9r bot bot (Vejr.);

bl -dr bét bét (Vens.), tf. bø9 (Alstrup)

;

bøi bøjs bøit bøit (Søvind s.);

byr (Angel);

by9t -9r bot bot (Fjolde); —
1) sætte i stand, lappe; b^ i taqd, i huk-

S9n, i æn hard (Vens.) lappe taget, husene,

10 en harve; bød 9n par bows, b— ve æ
taq, ve æ ganpl klæjpr (D.); guj gie

Remp, saliq Bød æ dø o hæn (vestj.), el.

guj gie saliq Bør hinør sjæl, saliq Remp
vel vi ahr tål om, mæn fanøn får i

„Ryw i hwol!" (vestj.) sagde manden
om sine koner, den første havde bødet

hullerne med lap, den anden havde

rempet dem sammen, den tredie rev

hullerne storre; dæn, dær et vel gamsl

bævreæsk^ no. bev'^-esk æn (Holste- 20 6ø^^ ka moj nøj fårød (vestj.); bød i æn
bro); bhprésk æn -ia (Søvind s.); bevar-

esk æn -esk (Agersk.); bepresk æn -e9sk

(Sundv.); bæpresk æn (Ang.) — populus

Iremula L., se blingreløv.

bævver, no. be-pr æn (Sall.) — 1)

gelé ved kogt fisk f. eks. 2) griv an

bdvar o dn fårk (Plougstr.): man sender

en rigtig kold vinteraften en ud med en

fork, for at gribe en b— , når den kom-

går (Agger), bøde et garn; æn pa bot

båwsdr, æn bot luw (Agger) lappet
;

jfr.

lappe; de bøder o H (D.) = rgsm. bøde

på; æn gow9 frgkåst bødar gåt får dn

dåwar (vestj.) bøder på. 2) bøde på
ilden, i ovnen, til- kedlen, suppen (Ang.,

Fjolde) lægge brændsel, smlgn. fyrbøder.

3) bøde for noget: hde for det: a måt
bød få mi domhijdd (Andst). 4) bød aw

mer forbi ; såsnart han så kommer ind, 30 få nåwat (D.) hindre ; de bé^r får, a ka

rystende af kulde, har han fanget den;

jfr. Schiitze: du hest en beber fungen,

plt. ; måske et ordspil med dyret en

bæver, se bævrefugl.

bo, udrbso. no. bo (D.) — 1) udrbso.

siges for at forskrække born. 2) et kort-

spil for born, nok = røde Ane (se Ane)

;

man trækker fra hverandre: den, som
får 4 kort af en slags, lægger dem på
bordet og siger: bo! (Støvr.).

bøddel, no. bøM æn (D.); bøjal

æn (Skanderb.); børal æn (Agersk.) =
rgsm.; „sjæl søqar an3 !" så æ bødal te æ
raks, optegnet i Silkeborgegnen, mulig

indkommet der; den, som handler ilde

med kreaturer, er æn b— ve si kreatu'rar

(Lindkn.) ; som tager plumpt på redskaber,

b— ve æ redskav; også: a håa mi børal

mæ H (Mds. h.), besvær, mas; deraf

ene fo 9 niar (Vens.) om mad, man ikke

lider el. væmmes ved; de bødar får æn
ræjn (vestj.) o: truer med regn, uden at

det bliver til noget; de bødar får mæ o

sæj dt (vestj.) O: jeg kan ikke få det

sagt. 5) hød an sdw ud (vestj.) skære

uterus ud af den for lettere at kunne

fede den. Jfr. isl. bæta, tsk. bussen.

bødeklud , no. bøiklui æn -klui

40 (Søvind s.) ; bødklud -klud (D.) — storre

klud til at bøde, o: lappe med; se

bødelap.

bødekone, no. bøikowan æn (Sø-

vind s.) kone, som lapper gamle klæder.

bødelap, no. bødlæp æn -par (D.)

de mindre tojstykker til at lappe med.

bødeskovl , no. bødskåwl æn -wl

(D.) bruger tækkerne, når de bøder taget.

bødker, no. bødakar æn -ar (D.);

bødlarij (D.) grovt, anstrængende arbejde ; so bøkar i [-^r] (Vens.) ; bøka æn -ra (Sø-

bødalhuwad (Andst) en person, som bødler.

bøddelsk, to. bødelsk (Mors): b—
arbed = anstrengende.

bøddelstykke, no. = banestykke.

vind s.); bojkar æn -ar (Thy); bojkar

æn -ar (Mors, Agger); børkar æn [-ar]

(Agersk.); børka æn -ra (Sundv.); borkar

æn -ar (Bradr.) == rgsm., håndværkeren,
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som danner stavkar ; hun er forlovet med
en bødker og skal giftes med en halv-

tønde, Sgr. 111. 88. 278 (Ålborg), se kimer.

bødkre, uo. hojkdr -9r -dd (Agger)

gore bødkerarbejde.

bødle, uo. høddl -dldr -d4 -dsl

(D. ; Thy, Hmr., Andst) — arbejde- med
kraft, men plumpt og klodset; bødle i

jorden; bøM g (Malt h.); bøM sæj

igcemdl mæ H (D.) ; højl opo jæn (Tåning)

prygle; bødle med et dyr, som skal

slagtes, når man ikke kan få livet af

det (Thy); „som a stoer å bødler mæ
den hæ speddels kow", Blich. Bindst.,

O: slæber for at trække den forbistrede

ko op; han overmandede dem også og

bødlede dem ned i åstedet, hvor de så

omkom, o: slæbte dem med magt og

besvær, Kr. VI. 90.

bøffel, no. høfdl æn -fj^r (Agger)

et stort, vredt menneske; jfr. bof.

bøg, no. høq æn bøq el. bøqar

(Agersk., Brader., Thy); bøq æn bøqar,

også bøq9trhj é -9r (Vens.); flt. bøqi

(Silkeb., Røgen); bøqitræ^r (Almind, Vi-

borg); beq (Mols); bøq flt. bøqia, også:

bøqitre -9 (Søvind s.) = rgsm., træet,

fagus L. ; de bøq (D., Agersk.): stoffet;

jfr. avn-, maj-.

bøgeknort, no. bøqikndt æn (Silke-

:

borg) et stykke knortet bøgetræ.
^

bøgl, no. biJwl (D.); bawl (Åbenrå)

— \) a håd æn gråw b— mæ H, stor

besvær. 2) di leq^r i bowl mæ hwær-
avvir, i kiv, trætte; go bawl (Åbenrå), m.

h. t. lydovergangen se stovle. 3) den

person, der volder besvær = bøgler (s. d.)

;

jfr. boje.

bøglbenet, to. bøwlbjewd (Thy);

bøqlbjenød (Mors) — hjulbenet; dæn, dær^

æ bdwlbjæm æ gowd te o ta lowlåm ud

(vestj.) de gribes mellem benene, når

flokken drives forbi; ær han bøwlbjæti^,

så ær han ek gum) te o skælt (fange)

grijs (Agger).

1. bøgle, no. biiwl æn -wl (D., Agersk.

;

Støvr. h.); bøwl i -wUr el. bøqsl h -qUr

(Vens.); bøq^l æn -ql (Vejr.); bøwl æn
-wl el. bøql æn -ql (Thy; Mors); byl æn
(Braderup) — 1) en bojle, hvormed
hammelstokken fæstes til plov el. harve

(D.), fårkast bowl (Lindk.); det krumme
stykke af en klov, dannet af træ til at

binde køerne med i stalden (D.); den

krumme bojle, der fæstes på leskaftet

for at samle kornet, når der høstes

(Mds. h.); jfr. buk, peger, kroge, spjarrer;

bojle, greb på spand (Stovr., .Thy, Mors)

;

jfr. bojlestol; b^^vl æn -wl (Fanø) et

pølsehorn, jfr. forkast-, harve-, klov-. 2)

et aflukke i stalden el. udenfor til gæs,

kalve, bøq9l (Vens.); „di ha e bøqdl, de

di lo i om nét^n^ , Grb. 83. 45, en ussel

hytte; grundbet. er det bojede, krumme;
jfr. fåre-, grise-, kalve-, lamme-, svine-,

væder-; se boje, bøngel.

2. bøgle, uo. bøwl -wldr -walt -wdlt

el. høq9l -t -t (Vens.); bowl -dr -w4
-wd (D., Agersk., Bradr. sj.) ; bæwl -9r -wel

-ml (Andst) — 1) arbejde med besvær,

uden at arbejdet fremmes, bøwl øw9r el.

mag i sti^n, i set snak (Vens.); b— m^æ

æn støk arbad, når det ikke vil rette sig

for en; se Bovling. 2) b— aw (Safl.),

gå dårligt, om små born. 3) bøq9l

(Vens.), b— nip å-p, sj. = samle i hob,

mulig oprindelig = samle i bøq^l, i sti.

4) bhwl (Vens.) =^ drikke, svire; mulig
== bavle; kned leq<>r å bøwhr å pråridr;

faji haj ha i de bøwl! (Vens.); jfr. boje

uo., forbøgle, fovle.

bøglebasse, no. bowlbas^ æn (D.);

bowlbasi (Rkb.) — en tvær person; en,

der roder omkring med arbejde, uden
at kunne komme til ende.

bøgleben, no. se bøgler.

bøglehoved, no. se bøgler.

bøgler, no. bowhr æn (D.) en person,

der volder besvær og fortræd, eller en,

som ingen vegne kommer med sit ar-

bejde; kaldes også biJwlhuws , bow^l-

bipn (Malt); i bowUr, en svirebroder

(Vens.).

-bøgler, flt. se krog-.

bøgleri, no. bowlw'j de (D., alm.)

omtr. = bøgl, besvær, fortræd med noget.

bøglespand, no. bøwlspan æn (Lild

s.) spand med bojlehank.

bøglet, to. bowU (Malt): æn bowld

kål, tvær, en, som ikke er god at komme
til rette med; ligeså om kreaturer; vi

hår H så b— , fortrædeligt, besværligt.

bøgre, uo. bøq^r -qr^r -H (Agersk.)

:

å b— ve et sår, forbinde det.

bøgt, no. bojt et bojdø (Sundv.);

bowt æn -tot (Hmr., Malt, Andst); biJtii

æn -wt (Elbo h.) — en bojning, krum-

ning på vejen f. eks; jfr. bugt.
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1. boje, no. hoj æn (Fanø, Oxby) far-

bror el. morbror, mi Jæns hoj, mi hoj;

mi Hans h— , mi An mast (Oxby).

2. boje, no. styw i æ hdw9, vistn. flt.

(D.) stiv i leddene, som af svært arbejde

;

hy et (Ang.) bojning, krumning i en vej,

på en stang.

3. boje, uo.

hoj -dr -dd (Agger);

hoj -9 -9 -9 (Sundev.);

hy -dr hoj el. hoj hofn (Brader.), jfr.

Lyngby, Sj. Sproglære, s. 65 ; hø ft.

(Valsb.);

hy -dr hyj hy (Ang.);

hyw, tf. how9n (Sall.)

;

hqw -9r -9t -wet (D.); nf. høw (Vrads

h.); hcew (Andst);

hitw -9r -9 -9 (Vens.);

høw -9r -9d -9d (Himmerl.)

= rgsm.; tim. a ska how dæj ce nij9s

om i æ rok o gør æn leqdfisom å 9n

(D.) en udfordring (se lægnsom); æ træ

ska hy9s law de ær o^t (Ang.), jfr, bue,

bugt, bøgt, bøgle.

4. boje, no. hoj æn (Mors) = rgsm.,

til- afmærkning af tiskegarn; plt. boje,

eng. buoy.

bojelig, to. hdj9l9 (Agger) = rgsm.

bojestjært, no. héwstjat æn -t (Ikast)

hestebræmse = krogbi.

-bojet, to. se brå-, om-.

bojle, no. h6j9l æn (Sundv., Ang.)

sættes på leen for at samle sæden under

hugget, bruges sjældnere end , kroge"

jfr. 1. bøgle, plov-.

bojlestol, no. høwMipl æn (Lild s.)

hojlstol æn (Ang.) buestol, simpel age

stol med en træbojle til ryg og sider

jfr. 1. bøgle.

bojt, no. se bøgt.

bojtel, no. hdjt9l æn (Andst) i udtr.

:

han tråt mæ æn slem b— = en svær

rus ; tysk beutel, pung, forkortet af haar-

beutel.

bokalv, no. bokal æn -I (D.) ; hukal

æn -I (Andst) — 1) kælenavn til kalven;

til born kan siges: no ska do vær (juw9,

æjs9n kom9r æ bokal o tæj9r dæj (D.);

jfr. kipkalv, kippes. 2) æn bokal i æ nej9s

(Hmr.) en klump i næsen, også kaldet

brok, orm.

bøl, no. se bolle.

bøl, no. bøl æn (Mors) et brol, om
kreaturer.

bøle, uo.

bøl -9r -t -ølt (Thy), tf. hølt (Vens.,

Lild s.);

"

bøl -9r -t høhn (Mors);

bøl bøbr bøl bhl (Himmerl.) —
1) brole, om kreaturer; koyp9n står å

høhr (Lild s.). 2) græde, om bom (Mors)

;

a wél ejt ha dæn bøhn o di orpr (Lild s.).

bølekammer, no. bølkamdr cpw(Mors)

hullet, som uartige born trues med.

bølested, no. hølsté é hest. -sté9

(Vens.); bøl^stéj (Øland) — å jør b—
(Vens.), bølmsté (Rkb.), byhsth el. byhst

(Vind s.), brøllistej el. brållistéj (Mds. h.),

hrålstej (Agersk.), byliståri (Holmsl. kl.),

byUstådn (Bradr.), læh te bråls (Fjolde)

siges om løsgående køer og stude, når

de samles på marken, om et ådsel, et

ben, en kalv, broler og skraber i jorden;

de er da tit farlige for mennesker, se

Kr. IV. 117 anm.

bølge, no. bøl æn -9r (Andst, Mors

;

Vens. huk.), flt. bøh (Elbo, Sundv.); hyl

æn -9r (D., Bradr.); bøh æn -r (Støvr. h.);

hhh flt. hest. bøl9r9n (Søvind s.); bøl æn
bøpr (Lild s.); bøl æn høhr (Rkb.);

buh æn (Ang.) — 1) bølge på vand,

jfr. bæring, sø; „i de sgm sUfit hi stu

bøl låne åp åpå strajpn" , Grb. 108. 14;

æ byUr slås i skåwtærmdr (D.), når de

brydes med skumtoppe, el. trækør æ
skåwtærm9r ud (Kolding), el. vis tæti

(vestj.), el. vænør de hmd ud å æ ywn
(vestj.). 2) en fold på klæder, ikke et

syet læg (vestj., Lild s., Mds.), jfr. Mb.

bøU.

bølk, no. hølk et (Angel) et brol;

æn kan it væ mpr fåmojd'h a æn stu

som et bølk.

bølke, uo. bølk -9 -9 -d (Sundv. sj.,

Bradr.); bolk (Fjolde) — brole, om ko

og tyr, jfr. brole, bøle
;

plt. bolken ; mnt.

bolken, se Sch. Liibb.

bølle, no. J. T. 257, en plante, vac-

cinium uliginosum L., se byllebær, bylli.

bølmested, no. se bømle, bølested.

bølpande, no. bølpan æn -9r (Rkb.)

=- bormand, se J. T. 119.

bølstre, uo. bølstor -str9r -str9t

< (Lemvig) prygle kvæg på en bøddelagtig

måde; slå løs på.

bøltorn, no. se baltorn.

bølurt, no. høløwt (Thy) = bulme

(s. d.).
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bom, no. hgm æn horn (Agersk.;

Andst); horn æn (Bradr.); hom (Sundv.,

Als); hæm æn (Rkb.); hom (D.) — plovås;

i Braderup er også bom: væverbom, jfr.

bom; plt. ; se plov-.

bbmand, no. homaj i (Vens.); ho-

man æn (D., Vind s.) ; høman (Agger) —
= bussemand; æ b— kormr o tæpr dæj
(D.), jfr. rædemand.

bomkiste, no. homkist æn (D.) en

lænke og en ring, der forbinder den

glds. forplov med bagploven; ringen kan

flyttes frem på en jærnkam, der er fast-

gjort på plovåsen, bommen, hvorved

ploven bringes til at gå dybere el. lavere^

vistnok == dragekiste.

bømle, uo. hømsl -mhr -miet (Hmr.)

brøle, om kvæget; hovederne begyndte

at bømle og brole så forskrækkelig,

Kr. III. 250; jfr. bølested.

bommet, to. hæma (Holstebro), han

er b— , har en svær krop, om msker

og dyr, jfr. bom ; bæmmen Mb. till. bugtet,

krum, buget, eft. Blich., om en gryde.

bon, no. hon æn hondr (D., Elbo h.,

Tåning, Røgen, Vor h., Horn. h.. Års h.);

hgf>n æn (Sams, de gamle), hon (de unge)

= rgsm. ; han løst manø kon borpr (vest-

slesv.); han ær i hans hotpr som i hans

salmer (Plougstr.) har gor alt lige dår-

ligt; „æ dæ bonne be noM^we steje, så

æ di be hie i de bak, få bie boh tovi'

uløkkele", Tkjær II. H; den store bon:

fadervor, Kr. VIII. 300; jfr. aften-, apostel-,

hunde-, morgen-.

bønder og smstn. se bonde.

bøndre, uo. bønder løs åpå (Vens.)

banke, prygle løs på, jfr. tømre.

bone, no. hon æn (Fanø) et rum,

gennemhullet, midtskibs i fiskerkvasen,

hvor fiskene kan leve.

bøngel, no. høii9l æn høyld (Søvind

s.) indelukke for kalve el. får, enten

under åben himmel eller i stald, se bøgl;

kalve-.

bonhas, no. honhas æn (Himmerl.)

en stymper; plt. bonhase, håndværker,

især skrædder, der ikke har gjort mester-

stykke og derfor arbejder hemmelig på
tagkamre (plt. bon el. bone, loft), hvor

oldermanden så „jager* dem (derfor hase

= hare) o: opsøger dem for at straffe

dem, se Weig. Worterb. bohnhase.

bonlig, to. bio. honld (Vens., vestj.)

= rgsm.; „helsi he9 så h— om en to

wdj" , Grb. 169. H; knægten beder så

bonlig om en tår vand.

bonne, no. hon æn = flt. (D., vest-

slesv.); hon æn -dr (Elbo h., Tåning,

Horn. h., Viborg); hon æn honør (Hav-

bro, Års h.) = rgsm., faba; jfr. heste-,

kaffe-.

bonnebog, no. bdnhgq æn -høq9r

10 (D.) ; høndbpq æn -hoqd (Søvind s.) =
rgsm,

bonneke, no. se benneke 1.

bonnetræ, no. J. T. 70. 297, guld-

regn, cytisus laburnum L., bænnetræ (N.

Sams); tyrkisk bonnetræ (Als).

bbnnevand, no. honvan de (vest-

slesv., glds.) kaffe uden cikorie, jfr. tutte.

1. bons, no. hiJns et (Elbo. h.) et stød,

som vædderen eller bukken giver, jfr.

20 buk, bus.

2. bons, no. hons æn (Agersk.) en tyk,

droj person, eft. Outx. (Sønderj.); om både

mandfolk og kvindfolk ; måske også om dyr.

bønse, uo. høns -dr -t -t (Vens.),

tf. -nst (Vejr., Han h.); hons (Agger,

Thy, Mors, Himmerl., Elbo, Andst) •—

1) tætte et gistent kar ved at hælde

vand i det, også ved at stoppe med
hamp (Thy), h— ur (Vejr.); dæn kår æ

sogistdn å ska hønses (Lild s.); karH æ
hønsH (Støvr.). 2) om bukkens anfald

= buse (Elbo, Andst).

bønselværk, no. \høns9lværk^ (vestj.)

kludderi, dårligt arbejde.

bønsende, tf. i tim.: hønsdnd^s woj
(Vens.) skyllende vande o: regn.

bonsle, uo. honsH -sbr (Horsens);

bønsH -shr (Sams) — prygle; bønsdl g
(Mds. h.) arbejde ivrig løs på; fuske,

40 kludre med noget (vestj.); tumle med
noget (S. Sams).

-bør-, se nederbørsvejr.

børend, no. se bærel.

borigfuld, to. horiqful (Vens.) ; hørm-

ful (Vind s) ; hørful (Rkb.) ; hørnful (Sall.)

— frugtbar, meget bærende: i h— aq^tr

(Vens.)

børings, to. hørsris (Bj. h.) frugtbar,

om jorden.

50 børmfuld, to. se børigfuld.

-bom, no. flt. se barn og smstn.;

jfr. bys-, fattige-, præste-.

bornealder, no. honåhr (Malt h.)

= borneår.
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bornedage, no. i udtr. om en kvinde

:

cw9r æ bondaw (D.) de år, hvori hun
kan få born.

bornedræt, no. byndræt (Valsb.)

de år, hvori en kvinde kan føde horn,

være 6iv9r æ b—

.

bornekopper, no. bonkåp^r flt. (D.)

;

bqrkåpdr (Thy, Hjerm h.); bonkåp9r

(Støvr. h.) = rgsm.
;

jfr. -pokker, -prikker.

borneleger, no. bonleqdn (Løgstør,

kun sål. opgivet); bqrljeq9r flt. (Lild s.);

bonljeqi k -dr (Vens.) — legetoj for born;

€Bn huti'k mæ bqrljhq^r (Lild).

bornepenge, no. bonpæri flt. (D.)

umyndiges midler, penge, som indestår

i overformynderiet.

bornepokker, no. bqrpåk9r flt. (Mors)

== borneprikker.

borneprikker, no. bonprekar flt.

(Vens.) bornekopper; „de war én stur

eUndihjæ ol wæj , déj gåri bonprekørn

gråsijra øw^r hila lanc" , Grb. 22. 1;

wåhæras b— , de rigtige kopper (Hjorr.).

bornesko, no. bqnsku æn = flt.

(D., Søvind) = rgsm. ; han hår trajm

hans barsku (Thy).

bornestreger, no. bonstræcpr flt.

(D.) = rgsm.

bornesygdom, no. bonsyq^n (D.)

= rgsm.

bornet, to. bon^ (Fanø): han æ så

b— , barnagtig.

bornetid, no. bontij (D.), i mi b—
= barndom.

bbrneværk, no. bonværk (D.); bon-

wærk é (Vens.) = rgsm.; „de é da eHc

onc éj bonwérk d bæ wqj ej i øs^r^

,

Grb. 76. 17.

borneår, no. bonor (Andst h.) =
bornedræt, jfr. bornedage.

bornlille, no. bg9nlil (D.); bonlel

(Vens.); byrnslil el. byrnlil (Angel) — i

udråb af forundring: jøs9s, bo9nlil el.

uh bg9n da, de æ da få gal! (D.); og

tiltale : kom no, b— .' „ja, le ås no
go ej i wb séri, bonlel!" Grb. 49. 126.

bornsk, to. bysrns (Fjolde) barn-

børren. no. bør^n æn -9r (D., Andst;

huk. S. Sams; vestslesv., Agersk., Bradr.

;

itk. Støvr.); bordn, boran, bofdri æn -dr

(Thy, Lild s.); bdr9n æn = flt. (Mors);

born el. bon é (Årdestrup, Horn. h.) ; bør^i^

i -dr (Vens., Himmerl. ; Sundev.); byrdri

Feilberg: Jydsk Ordbog.

æn -dr (Angel); bårdri æn bdrdiidr (S.

Hald h.); bordti æn bordri el. borm æn
borm (Ning h.); bdrm æn -rm (Hors.,

Skanderb. , Vrads h.) ; bdrm æn -rm
(Hvejsel); bbrn æn -dr (Almind, Viborg);

(?) bøddn el. børdn é (Løgst.) — byrde,

såmeget man kan bære i favnen el. på
ryggen; æn børdn hyp (D.); a hå bådd

las å borm (Vrads h.) o: er overlæsset;

10 a tåw dt i jæn børdn (D.) ; di ga mæ
dn gud børdri ol de a kuå bodd slæb å
bær (Lild s.); tæj æn bådn i æ børdn

(Malt) løfte et barn op på armen; a hår

eridn guwd b— g dt (smsts) det falder

mig ikke godt at bære ; han hær æ byrdif

oicdr æ knæ (Angel, også vestj.) udtryk

for at komme til kræfter, få magt med
noget; lih borm æ lofi væj to'^ (Skander-

borg), jfr. bep bårdri æ låri væj tori,

Skgr. I. 85. 319 (Århus); jfr. ryg-, tvær-.

børrepind, no. vindepind, endnu
brugt i Sall., se Kalk. under ordet; børre,

vinde sammen.
-børring, no. se år-.

1. børste, no. bost æn -ar (D., Vejr.);

bost æn -dr (Vrads h., Hmr., Lild s., Agger,

Agersk., Søvind, Angel); bost i flt. -ar el.

bost el. bøst^r (Vens.); bo^st i (S. Sams);

bost el. bast æn -dr (Mors. Sall.) ; buwdst

30 æn -dr (Andst h.) ; bøst æn -dr (Vejr.) —
I 1) en børste; deraf en række sammen-
sætninger efter børstens brug

;
jfr. blank-,

kalk-, kar-, klæde-, livvi-, salde-, skjæg-,

sko-, slette-, smide-, smore-, strigle-, viks-,

vindues-. 2) bøst (Vejr.) børste på et svin,

det enkelte, stive svinehår = bøst æn
bøstdr (Lild s.; Sall.), bøjstdr (Agger).

2. børste, uo. bost -dr -dt (D.) ; bost

(vestslesv.); buwdst el. bøst (Andst); bøst

40 -d bøst el. -dt bøst (Søvind) ; bøst -dr -d -9

(Vens); bost -dr bost bast el. bøjst -dr

-dd el. bøst (Agger) — at børste med
børste == rgsm., jfr. bøste.

børstenbinder; no. bøstdnbiådr æn
(D., vestj.) ^= rgsm.; også: drek som æn
b—, drikke stærkt; jfr. Nyrop V. Sk. 98,

af tsk. biirsten el. biirschten, svire.

bøs, to. bøs (D., vestj.) — 1) barsk,

vred, se b— ud; tsk. hose; bøs væjr,

'ookål; æn bøs réist (Lild s.) = bøs i hans

uitål (Røgen); aldrig hørte jeg nogen

bondeknægt turde tale sine ord så bøs',

Kr. II. 222. 2) tyk, fed, velnæret, æn
b— kuwdn, piq, kål (Løgst., Sall.).

11
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bøsken, no. bøskan æn -dr (D.);

høtsk^n et -^r (Agersk.), æn sær b— = en

lojerlig fyr, et råt, uopdraget, arrigt men-
neske ; også om dyr : ssk9 nåwn bøtsksn^r

!

bøsning, no. bøsndri æn -dr (D.);

bøs^ri i -dr (Vens.); bøsdvi æn -dr (Thy);

bøjsndri (Agger) = rgsm.; æ bøsndtidr,

i hjulnavet (Rkb.)
; på rokken, hvor tenen

eh hjulet løber.

og hårde børst imellemstunder, Kr. V. 9 ;:

så købte han sig tre herregårde . . . ,
ja

det gjorde han ene af det børst, Kr. IV.

34, spøgende udtryk om erhvervelsen af
en uventet rigdom, jfr. lusing.

1. bøste, no. bøst æn -dr (D., Andst,

Malt) en forvoven, forsoren person, æn
b— te å drek å spel kart (Lindk.).

2. bøste, no. bøst et -dr (Agerskov,

1. bøsse, uo.

b— æn tijdn åp = at sætte en bøsning

i det udslidte hul.

2. bøsse, no. bøs æn -dr (D. ; huk.

Vens.): bøs æn -dr (Thy); bøjs æn -dr

(Agger) — 1) gevær til at skyde med;
jfr. gryn-; når en bøsse går ,fra æ skud"

el. „bliver bunden", skal man komme
brødkrummer i den, Kr. IV. 401. 584;

Er din bøsse forgjort, da lad den med

-dr -dt (Andst), åioSundev.); æn b— (vestj.); bøsst æn (S.

Sams); best æn (N. Sams) — skinke;

isl. beysti; jfr. bag-, flæske-, for-, svine-,

3. bøste, uo. bøst -dr -dt -dt (D., Andst,

Malt) ; bøs -dr -t bøst (Lild s.) — slå ; bøst

kluqdr (Mors), slå jordklumper istykker;

b— æ årm (D.) slå armene om livet med
raske slag for at få blodet i omløb;

a ska ha mi hiédr bøstH, så gledr fandn

sæj (Andst), thi så slår man sig selv;

løst krudt , se så til at få en levende 20 o bøst p (D.) sætte kraft for, om arbej-

hugorm og lad ham krybe i bøssen og

skyd ham i luften straks ud ; siden skyder

den vist, J. Saml. IV. 103. 150; go, ræn
mæ æ bøs (D.) o: bruge jagten; kaldes

i gåden: hækenfæken, Gr. GI. d. M. I.

237.38; å Mas spænned bøssen få hans

knæ, Sgr. HI. 147, har det her oprindelig

heddet buen? — 2) spøt i æ bøs (Malt)

punge ud; htsk. biichse betyder både

dende msker, også: no bøstdr dt gåt py
om regnen ; han æ blowdn bøst^t gåt aw,

har tabt i handel, spil el. fået prygl;

gåde om hanen : han stor o stijn å bøstdr

æ bijdn o flækdr æ huwdn å tuddr i

(vestj.) ; banke hørgarn, der er spundet

og kogt, blødt med en banketærskel

(Lild s.); isl. beysta; ordet opfattes sæd-

vanhg (ligesom 1 . bøste) som hørende til

gevær og gæmmested; jfr. hylde- kløter-, so børste (s. d.); jfr. Nyrop, V. Sk. 67.

løgle-, peber-, skringle-, spare-.

3. bøsse, uo. høs -dr -dt (Malt), b—
får nåwdt =- bøde for det; b— te æ
tiwtøn, b— får hans mon; jfr. htsk. bussen.

bøssehagl, no. bøshawl (D.) til at

skyde med.

bøssekrudt, no. bøskryj de (D.) =
rgsm.

bøssekugle, no. bøskul æn -kuJ^r

(D.) =- rgsm.

bøsselås , no.

rgsm.

bøssemager, no
== rgsm.

bøssepibe, no. bøspijb æn (Vens.);

bøjspib æn (Agger) = rgsm.; kunde i

en snæver vending bruges som en pibe,

når der brændtes brændevin, se Grb. 28. 4.

bøsseskjæft, no. bøsskæwt æn (Thy)

skæftet til en bøsse.

bøsseskud, no. bøjsskåd æn (Agger)

;

bøsskåd (D.) = rgsm.

bøst, no. bøst (Heil. h.) slag, det

er ligesom han kunde høre nogle dump

bøslps æn (D.) =

. bøsmåqdr æn (D.)

bøsteaften, no. se bøstegilde.

bøstegilde, no. bøstgil æn (Fanø)
= bøstehojtid, se Hojsk. Bl. 1884. nr. 101,

s. 372; = bøstgtdn, et gilde, som holdtes

før brylluppet, f. eks. tirsdag, når bryl-

luppet skulde stå torsdag; jfr. brudedyne,

bøstehojtid, no. bøsthotd (Løgumkl.)

jfr. brudeseng; 8 dage for brylluppet

bringes skinker til brudehuset, de bringes

40 af manden og der sendes da bud efter

konen, som kommer, og de trakteres

med kaffe m. m.

bøstekjæp, no. bøskæp æn -p (Mors) ;

bøstkæp (Thy); bøskép æn -p (Lild s.)

— banketærskel.

bøtsken, no. se bøsken.

bøtte, no. bøt æn -dr (D.; Sundv.);

j

bøt æn -dr (Vens.); bøt æn -d (Søvind)

I

= rgsm.; æ bøt å æ kan, overstykket

60 af kærnen til at tage af; tim.: stå bøt

(Mors) udråb, når man vil, at noget skal

stå, som ikke vil; æ bøt såm æ låq å

fapn tow æ pin (Mors) o: det ene er

søm det andet; lok di bøt (Andst) hold
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mund = håt bøt (Silkeb.) ; håt din løskit

høt i (vestj.); jfr. kjærne-, kol-, sladder-,

smadder-.

bøtteslikker, no. høtslehør ænQUdM);

om en, som lukker, siges: di snalpr

nåk om dæ o (på) di stiiwør gor, hu di

waM3r æn h—, jfr. køks.

bøv, udro. se bav.

Bovling, no. han æ nåk frå Bowløti

dhr så stur i skd, hqj ær i nor te ho,

der er aldrig så stor en skade, den er

jo nogle til både, jfr. Grb. 238. 180.

3. både, steo. bindeo. I. heqi (Vor h.)

;

heqi (Hads h.) ; heqi heqi béqi (Søvind s.)

;

boi, de gamle, beq^, de unge (Agersk.);

bdi, bek9 (Ang.); 6oi (Sundev., Mellem-

slesv.); bæq9 (Thy, Vejr.); bæj (Hmr.);

beqs (D., Løgst., Støvr.); bæj^ (Vindums.,

atnt (D.) om en person, der gor mange loMds. h.); buw9, bu9 (Vens.) — steo.

vanskeligheder, indvendinger, volder for-

træd; Bovling er en by nord for Nissum

fjord; ordspil med 2. bøgle (s. d.).

bovstre, uo. \bøwst9r'] (Vens.) tumle

med, skælde ud.

bow, bowl, no. se boje, bøgl.

bowt, no. se bøgt.

bå, uo. se bade.

båble, no. båbdl een (Fjolde) en

slags vandplante (boble?).

båd, no. bod æn bod (D., Lild s.;

Mors, Heil. h., Løgst., Elbo h.. Hads h.,

Støvr,) ; hg i best. hgi flt. bo el. bw (Vens.)

;

bg9 æn bo (S. Sams); bgi æn boi (Andst h.,

Vrads h.. Vor); buwad æn -W9d (Thy,

Agger) ; bå^r et bår (Bradr.) ; båa æn bd9

(Sundv.); båd et bod (Åbenrå) = rgsm.;

bod (Fanø), er skarpt bygget; bgddi'i æ.

bre^st te framøræn å bæjst te å woq i

begge; beqd tå/w (D.); buw9 fæ9n, piqsrn

(Vens.); „di vil da jan ræj djæt bon, dé

wa bu djær ywstin" , Grb. 61. 27; „bu^

hans trdjérniør, bu armdn, Grb. 82. 36;

hu towm (Vens.), begge to, ligeså Løg-

stør; buw9 tow (Vejr.); bow9 æ gow9

(vestj.) alm. talemåde, når der bydes en

af to gode ting. U. båd9 — å (Thy,

Mors, Vejle, Støvr.); bod9 — o (D.);

2f>buå9 — å (Stagstr., Thy); bod3, buuød^
— å (Agger); både — å (Sem, Sundv.);

bod^ — å (Vejr., Braderup); båd^ — å
(Hads, Heil.) ; båd9 el. bår9 — å (Søvind

s.); bdr9 — å (Testrup, Silkeb., Vindum s.,

S. Sams) ; båri^, båp — å (Vor h.) ; bqr^,

beq9 — å (Fjolde) — bindeo. = rgsm.;

æn ka et bod^ vær vd æ haw o fesk o

i æ skåw o jaw (vestj.); han hær beq»

koui å bHalt; bars Per å Påwl (Fjolde)

;

un haw; di bæjst bod ska di nåk fo fræi^båd;^ æ præst å æ den (Hadersl.).

bådlod, no. buw3dlød (Agger); gi

bodlød (Lild s.), betale den lod, som
båden skal have i fisk; jfr. skiblod.

bådlænding, no. bodlæn^ri (Lild s.)

et sted, hvor både kan lande.

bådsbage, no. båshåq æn -haqdr

(D.); boshqq æn (Lild s.) = rgsm.

bådsmand, no. i talem. : peq o tjær

æ båsmans ær (vestj.).

I bådsmandsknude, no. bosmajsknu

æn (Vens.) en særegen slags knude : tyrke-

hoved ; knøt æn bosmansknuwd (Lild s.).

båerk, no. se bark.

båg, no. fho. se bag og smstn.

bage, uo. og smstn. se bage.

båj, no. se bud.

bål, no. bol (vestj.) ; bule\. bol e [best.

bolt bulf] el. buUri i (Vens.) ; bol (Heil. h.)

;

bdl itk. (S.Sams); bol el. bwol éd (Him-

(Vens.); de båp (Vrads h.) det forslår so merland) = rgsm.; ed bwol il (Himmerl.)

noget; de batsr (S. Sams); de ær æ it ildbål; „hqj ji sæ te å t\j e stu bul'',

hot mæ (?) (Agersk., glds.). Grb. 137. 10; „no kam de jén røt å

2. både, no. &0; M (Vens.) gavn, for- muws et^r én an å ej i bubrii" , 12; „%j
del; vist kun i et enkelt ordspr. : dær ær åpå buW , 17; sml. båling; isl. bål itk.

11*

Nord (Lild s.); død båd, Kr. VIII. 335. 577,

båd uden levende folks medfølge ; isl. båtr

hak.
;

jfr. kån
,

pram , sjægt, skib ; se

agter-, dukker-, følge-, jag-, red-, red-

nings-, stor-, åle-.

1. både^ uo.

båd -3/' bat bat el. bat -dr -H -H (Andst)

;

bat batdr hat^ bata el. bån -dr -t -t

(Vens.);

bar -er bat bat (Agersk.) —
have fordel af, være tjent med; forslå,

mærkes; æ kretu'r^r bådsr et ve o leq

ud om nat; det skal hun ikke både

af, Kr. V. 1 13, have fordel af; de bddsr

et, de ka et bat mæ (D.), di bat et ve

ham, a ær et bat mæ H (vestj.), vistnok

altid med nægtelse; de batdr ene mæ det

lut (Vens.), det forslår ikke med din

løften; hqj ga ham i lussn, de hånt
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båld, no. se bund.

baldre, uo. se baldre.

båling, no. huldri el. hoUri

se bål.

bålme, uo. halm
snakke hojt i vrede;

han hålmdt.

bån, no., bån-, no. se bane, barn.

bånd, no. hon æn= flt. (D.,Vejr., Mors,

(Vens.)

-9r -dt -dt (Andst)

de wå gråw som

halm-, hals-, hatte-, hose-, kante-, kilte-,

kjæbe-, kjælling-, klas-, klavse-, klinke-,

klov-, krelle-, kryds-, lang-, Hs-, liv-, lue-,

mellem-, midie-, navr-, negelse-, nøgle-,

ovs-, piske-, plejl-, ravl-, rebe-, rede-,

rokke, sele-, senge-, sime-, skjære-, sko-,

sned-, stage-, stand-, sting-.

bånde, uo. hon -dr -t -t (Vejr.);

hu9n -9r -t (Himmerl.) — gore bånd på
Thy); &dj [q stødt.] e best. &å«c flt.= ent. <o marken til det høstede korn; en høstnat
hest. hojdn (Vens.) ; hu^n ed = flt. (Hindst.

h. ; Løgstør, Himmerl.);^ bon é best. -3

flt. bon -9n (Havbro, Års h. , Tåning,

Vor h.) ; hon et = flt. (Støvr. h.) ; huøn å
best. -9 flt. byøn -9% (S. Sams); bån et

bån (Agersk.); hådn et (Angel) — 1) =
rgsm., også om kvindens pynt. 2) bånd
til at binde den høstede sæd med; de
kan enten tages af sæden selv, så „bindes

med lok" (Andst), gy bon epo æ row
(Mors), falsk h— (Varde), niq9ls h—
(Andst), nij9ci h— (D.), hvor kornets

strå på en ejendommelig måde knyttes

sammen; eller også kan bindes med
langhalmsbånd

,
jfr. negning; di slu 9t

stærk i bon (Ulvb.) gjorde fast aftale om;
leq hon (!) o nåw9t (Lindk.) lægge be-

slag på; han æ guw9 te å leq i bo'h,

mæn han for et gqn bonøn (Lindkn.) o

han gor forberedelserne til arbejdet uden »ojordsbyg

gik Christen M. ude på marken og bån-

dede sit korn (Vens.) o: lagde bånd om,
Gr. G. d. M. I. 131 = å hdj kunt; hoft

æn spån (Mors) sætte bånd om.
båndkniv, no. bonknyw æn -w (Thy,

vestj.); bonknyw æn -w (Silkeb., Søvind s.)

— til bødkerbrug.

bane, uo. Mb. se bonte.

bange, to. se bange.

bank, no. se bank.

bår, to. se bar.

1. bår, no. Mre^ (Agersk.) fordybning,

fure i et stykke træ, hul i en rem, røk et

b— lætpr åp, spæn æ rem et bår hyr9r.

2. bår, no. J. T. 59, en plante, præste-

krave, chrysanthemum leucanthemum L.

(Vens.).

bårager, no. se bårer.

bårbyg, no. horbyq de (Mors) gron-

at gore arbejdet selv; leq 9t i bon (Rkb.)

sprede ved tækning langhalmen over læg-

terne færdig til at sys fast; kommer en

fremmed tilstede, mens der høstes korn,

kan binderen „kaste bånd" for ham, han
må så løse sig med brændevin (vestj.);

da han mærkede, at deher tyve vilde

blive ham for nærgående, slog han bånd
om det tilhobe og så kunde tyvene ikke

båre, no. hår æn -9r (Andst, Hmr.)

;

bo æn hor9 (Søvind) ; bor æn -9r (Vens.

;

Thy, Lild s.); bar æn -9r (Sønderj., Ager-

skov, Braderup, Angel); ha9 æn har9

(Sundv.) — bør, båre; trillebør, ligbåre;

jfr. styrte, kåre; se biet-, bære-, djævelens-,

drage-, hjul-, klyne-, kritte-, lig-, mergel-,

mog-, skoltørv-.

bårearm, no. borarm æn (Lild s.)

tage det, Kr. III. 209, o: hindrede ved-«o= bårlgr (vestj.), armene, håndgrebene,

trolddomskunster nogen i at tage godset. ' hvorved trillebøren køres.

3) stiver i bindingsværk, dels i udskud
(s. d.), hvor de ligger vandret tæt under

remmen, dels skråstiver fra bjælken til

benet (stolpen); jfr. bindings-, bjælke-,

hane-. 4) boj [q stødt.] (Vens.)= 60 tinde i

et væverør; røret selv er 30Vi6" el. 31^/2"

langt; et tibåndsrør har altså 10 bånd,

10 X 60 rørtinde; 12 båndsrør 12 X 60;

borful æn (Lild s.)

(Vens.

;

bårefuld, no.

= en bør fuld.

bårehjul, no. horhyw9l e

Lild s.) hjul på trillebør.

-båren, se ny-.

bårer, no. hor9r flt. best. hor9n

(Vens., Frisenb., Hads h. ; Thy, Mors);

flt. best. bår9n (Ning h.); bor æn bdr9r

røret kan være 10 el. 12 bånd tæt, men so (Lild s.) — 1) således kaldes agrene i

f. eks. gærne 16 bånd langt. 5) i smstn.

ister-, lunge-, mos- (Sønderj.) = pølse,

jfr. Outzen: Fris. Glos. 279, reepling=
pølse. — se daje-, drage-, fistel-, hage-.

omdriften, mens de ikke er besåede med
korn; første år efter den sidste korn-

afgrøde: nyland, derefter: boraw9r, hor-

jgr; gå i borer (Vens.) om kornet, når
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ugræs får magt med det; tojre på sine

egne borer Mb. , skøtte sig selv
;

jfr.

liegnings-, ny-, nylands-, skind-. 2) hor9r

(Sall.) en plante, rødknæ, rumex aceto-

sella L., som i mængde fremkommer på
umerglede boragre; man såede fordum

aldrig græsfrø i dem, jfr. røde-.

bårgræs, no. borgres de (vestj.)

græsafgrøden på borer, i modsætning til

enggræs.

bårhavre, no. barhaw^r (Movs) gron-

landshavre.

bårhjø, no. borhy de (Mors, Lild s.)

markhø, forsk, fra enghø.

bårjord, no. se bårer.

bark, no. bark i (Vens.) — 1) en

vranten, gnaven person; en, der altid

giver ondt af sig. 2) gamle folks hoste;

jfr. bark, borken.

barke, uo. bark -dr -9 (Vens.) —
1) haj bårkdr åp, hoster op; om gamle

folk med svagt bryst. 2) gnave, skænde

idelig, Mb.

barken, no., bårkne, uo. se bark.

bårko, no. borkow æn (Rkb.) en

ko, der nylig har båret, kælvet.

barmand, no. borman -masn (Thy)

Blåhat, Knautia arvensis Goult., kaldes

også blåleger, blåmænd, bølpander; jfr.

J. T. 119.

barre, no. bård æn -r (D.); bor9

een -9r (Rkb.) ituslagne, omdrivende is-

stykker i hav, å, grøfter, damme; almin-

delig morskab for drenge er: o ræn o

b—-r, o: springe fra stykke til stykke;

jfr. skolie, skodser.

bårtidsel, no. J. T. 51 (bortissel),

en plante, tornstenglet tidsel, carduus

acanthoides L.

bås, no. se bos.

bås, no. bås æn bås (Agersk. ; Bradr.,

Ballum, Angel); bå^s æn bps (Sundv.);

bos æn bos (Vens., Hindst., Mors, Vejr.,

Thy, Himmerl.); buw9s æn buwas (Andst,

Lyne s., Ølgod, Vejlby ved Fredericia);

bg^s (Egebæk) el. bo'^s, se Lyngby Sj,

Sprogl. s. 41, jfr. s. 80. — 1) staldbygning,

hvor heste og kør holdes (Agersk., Fjolde

Ballum); bygningen hedder: båsrum el

kobås, men: hæststot (Angel), rummene
den bæri (Angel), stål (Bradr.); når bås

rummet (Angel) deles ved foderrummet

skælnes æ syharbås og æ norbås, jfr. kræ
hus, kjørres, nødhus, stald, øddel. 2) stå

plads, om de enkelte rum i staldbygningen

10 til heste og kør, mest da til kør = ståhvi

(Bradr.), stål (Bylderup, Emmerlev), ståfi

(Ølgod), kostol, krestol (Agersk.; Vens.,

Mors,Thy, Hindst. h.); „a stoj oop i boset

ve hin", Jyd. I. 7, jeg stod oppe i båsen hos

hende (østj.); hvor stærkt ordets betyd-

ning svinger kan ses: Fjelstr. v. Haderslev:

stål, deri bås; Ball. Vestslesv. : bås, deri

stål; sæt jæn te bps (vestj.) = magte

en. 3) krybbe; i Ølgod sogn hedder

20 kostalden, huset, kor^s, deri st^n for

de enkelte par af kør, i hver stM en

buw9s, krybbe (Lyne s.); jfr. fæ-, heste-,

kalve-, ko-.

båse, uo. bås -dr -H -H (Agersk.);

bos -dr -dd -9d (Thy; Vrads h.); buw9s

-9r -t -t (Malt) — 1) båse kreaturerne,

sætte dem hver i sin bås; sætte kloven,

hvorved de bindes, om dem (Vrads h.).

2) om personer, skikke til sæde; sky^

iojær å blyw bost (Han h.); han blow et

reqps buw9sH (Malt), han kom på fejl

hylde; bos jæn (Vrads h.) magte en;

di æ star 9n a ka bos 9m (vestj.) om
trumfer i kortspil o: stikke, tage hjem.

båsgrob, no. båsgrgv æn -grov (Sem);

båsgråw æn -w (Agersk.) — grøften i

stalden bag køerne, som optager den

faste og flydende gødning.

båslad (?), no. boslaw é best. -Iaw9

40 (Vens. ; Lild) = bæsning.

båspæl, no. bospæl i -pæl (Vens.)

halepæl; pælen, som støtter bæsningen

ud mod båsgroven.

båsrum, no. båsrttm et (Ang.) stald-

bygning.

båtteost, no. se borreost.



166 c—Cyprianus

C.

C, bogstav, nævnes: sip {vestj.). Ord,

der sædvanlig i rgsm. skrives med c og

som er optaget i jyske almuesmål, må
søges under k eller s; lydtegnet c vil

der findes oplysning om under g og k.

chaise, no. se skæjse.

ch.enille, no. seni'li æn -9 (Tåning)

en art lang smal frakke med flere slag,

det ene lidt længere end det andet, af

hvilke det nederste og længste kun nåede

til midt på armene, J. Saml. 1. 309 (Vens.);

gonat i æn slå (et slag), få seni'li hår a

erpn å, Sgr. III. 169. 918, vestj. rim.

chocolade, no. se sukkerlade.

cinders, no. se sinder.

cirkel, no. se sirkel.

cylinder, no. se sylinder.

Cyprianus, no. den danske almues

trolddomsbog; di ku gi Sepriå'nus i ard

te ni mæn, dæn ten (tiende) dæ fek en,'

hu it blytv skil ve 9n; dem æ skrHw^n

mæ stua rø boqstaw; om en mand for-

tælles ; han ku ås9 løs i Sepriå'nus, mæn
de wa han li gåt it så møj døqti te

(Lisbj. Terp); „désuøn ha hqj méjst^hoqan

Seperdnus å wijst dem en gamH boq mé
røj bdwstawdr'*, Grb. 60. 16; „ol préjst,

i de mejst dem, der hd go i de sowt

skul, skal ha i skak bøq^r, å imæl dem
e Seperdnus", Gbr. 198. 12; der var en;

munk, som hed Gypri, og en nonne,

som hed Anne, der i fællesskab skrev

Cyprianus, Kr. VIII. 390. 715; Cyprianus

hed en mand, der levede i gamle dage,

han havde gjort forfærdelig meget ondt

i sin tid, og den bog, der har navn

efter ham, har han skrevet og deri lært

det onde fra sig til andre; men på sine

gamle dage angrede han sin synd, og

så skrev han en anden bog , hvori han

lærte fra sig, hvordan alt det onde, han

havde skrevet om i den første bog, kunde

forhindres; somme have den første bog,

og gore ondt med den, andre, og det

er de gode af de „kloge", har den

anden bog og forhindre dermed det onde

(jfr. Sgr. V. 206. 785); kun få have dem
begge, J. K. 104. I.; jfr. fortællingen om
Cypri bisp, Sgr. IV. 103, der ender: men
Cypri bisp har skrevet en bog om alle

de kunster og ture, han har haft med
„ham selv", og denne bog hedder Cy-

prianus; Cyprianus stammer fra fandens

søster, Kr. VI. 242. 332; Cyprianus boede

på en dansk ø, for til helvede, men var

slettere end djævelen og blev smidt ud

igen og kom tilbage til sin ø; der skrev

han ni bøger; tre eller ni eksemplarer

af hans bog skal være afskrevet af en

munk og udbredt over hele verden,

Miillenhoff, Sagen s. 192, fra Husum.
Den „sorte" bog er mindre kraftig end

C— ; C— består i grunden af tre bøger

:

den egentlige Cyprianus samt TertuUianus

og Åbrianus; i Vestfyn hedder det, at

C— består af 12 bøger, den ene kraf-

tigere end den anden; kan man læse

den sidste, da kan man binde djævelen,

men de fleste har ikke magt el. vidskab

til at bruge og læse mere end de første

bøger; den bog, som kaldes C— , er et

stykke af Johannes' Åbenb., men det blev

ikke taget med i den alm. bibel, for at

onde mskr. ikke skulde fristes til at mis-

bruge det (Østfyn); på Sinai bjærg gav

Vorherre den forjættelse til Moses, at

alt, hvad han sagde eller skrev, skulde

være sandhed og ske som han vilde, og

alt hvad han selv bad om og lærte

menneskene at bede om, skulde bUve

opfyldt ; men da fristede djævelen Moses,

så han foruden de fem Mosebøger (s. d.)

skrev en sjette Mosebog, og det er den,

som siden er bleven kaldt C— ; hvad

der står i denne bog har kraft, fordi

det er skrevet af Moses efter herrens

forjættelser (Liangeland)
,

jfr. Cyprianus

P. P. P., Kbhvn. 1772. fort.; man kan

kun slippe C—, når en præst kaster den

i rindende vand og læser over den (jfr.

J. K. 28. 30), ellers kommer den altid

igen, hvordan man end forsøger at skille

sig ved den; har en mand ejet bogen,

skal den gives ham med i kisten, når

han er død, for hvis hans born efter

ham beholder den, kan de kun van-

skelig slippe af med den; nogle mener

endog, at de da hører den onde til; når

en har C— og vil af med den, kan

det hverken hjælpe at give den bort,
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brænde den (se Sgr. V. 206. 786) el.

kaste den bort, thi den vil altid vende

uskadt tilbage til sin ejermand; han kan

kun slippe den, hvis han kan sælge den

til en anden (Langeland); en fattig almues-

mand i Århus fortalte 1872, at han havde

fortrudt så skammelig, at han havde solgt

C— , som han en gang havde ejet: „for

nu har jeg levet i armod al min tid og

opfedt mange born, men sålænge jegio

havde denne bog, savnede vi aldrig brød

i huset". I gamle dage, da Universitets-

bibliotheket var på Rundekirkens loft,

gemtes G— også her, men der var en

gang en, som læste i den og kom galt

afsted. Bogen blev derfor lænket til en

stor sten og nedstyrtet til bunden af den

hule kærne i Rundetårn, og der ligger

den endnu, J. K. 104. 273—91; den, der

først gor ondt én gang med G

—

, kan 20

ikke siden gore godt, Kr. IV. 405. 612;

når han læste på den første side af G—
blev bogstaverne til fluer, når han læste

på den anden, blev de til bier; på den

Iredie side blev de til slanger og på den

fjerde til smådjævle, Kr. VIII. 329; Gy-

prianus' død Kr. VIII. 390. 716; fortæl-

linger om msker, som ejer G— , se Kr.

IV. 183. 256; 205. 287; 237. 335. VI.

148. 212; 199. 273. VIII. 257, 276— 79; 30

Gr. GI. d. M. I. 150. 190; II. 237. 366-67;
Thiele, Danmarks Folkesagn (1843) II.

92; Thiele, Danske Almues overtr. Menin-

ger (1860) s. 153; se Henrik Smidt.

Til oplysning om, hvorledes det er gået

til, at biskop Gyprianus (i Karthago el.

Antiokia) er bleven troldmand i folkets

forestilling, kan oplyses, at Fausts „ Hollen-

zwang" (Dr. Faustens dreifacher Hollen-

zwang, opr. trykt i Passau 1407, findes

aftrykt i Scheible Das Kloster V.) skal

allerede 1559 være trykt under Gyprians

navn; i Das Kloster II. 835 findes af-

trykt: Gypriani citatio angelorum, Paris

1508; i Ghr. Petersens Jærtegns Postil

I. s. 338 (Brandts udg.) nævnes : en mand
hed Giprianus som meget forfaren wor
i den sorte konst, se Abr. Kali: „For-

modning om de hos vor Almue under

Gyprians navn forekommende magiske

bøger". Vid. Selsk. Skr., Nye Saml. V.
;

Werlauff Antegnelser til Ludv. Holbergs

Lystspil s. 495; R. Nyerup, Alm. Mor-

skabsl. i Danm. og Norge s. 194 ff.; Gy-

prianus' Bog ordret optr. efter den gamle

Gyprianus, Kbhvn. 1881; Aftryk af en

Kunstbog, Kr. VI. 353; svensk hos E. Wig-
strom Folkdiktning II. (1881) s. 355 ff.;

Signeformularer og Trylleråd ved M. Lo-

renzen, J. Saml. IV. 99; jfr. endnu med
henvisn. Wuttke Der deutsche Volksaber-

glaube (1869) s. 157 ff. ; Galderons drama
Gyprianus overs, af Richter; endelig se

rakker-.

D.

d, bogstav; udtales dip (vestj.) af de

:gamle.

I. isl. -t, rgsm. -S > -5 : sydlige Jylland,

„grænsen mod syd er Kolding fjord

og på det nærmeste Kongeåen ";

vestpå omtr. Sneum å; eks. fad,

gåd (gade), hod (båd), klud, kød,

ed (æde) osv.
;
„grænsen mod nord 40

er vanskeligere at bestemme; østpå

begynder den mellem Århus og Hor-

sens ved herredsskellet mell. Ning
og Hads h. ; den vil derpå omtrent

følge skellet mellem Hads og Vor h.

til Horsensfjord ; former med -d har

således Nøløv, Odder, Hundslund;
fra Horsens nærmeste omegn vil

grænsen fortsætte sig mod vest og

følge Skjern å til Ringkøbing fjord;

-d har Rårup, Ut, Uldum, Linde-

balle, S. Omme, Lyne, S. Bork s.;

det sydlige Djursland, Tved på Mols,

Nimtofte n. f. Kofindsund, Himmer-
land og tilgrænsende egne mod syd

samt Mors, Thy (Vest. Hanh.) ; Fals-

lev og Harritslev mell. Mariager og

Randers fjord, vistn. også Rougsø h.

og måske hele strækningen til Sønder-

herred og Mols" (Thorsens lydl).

II. isl. -t, rgsm. -5 >- -r; „en stor del

af det vestl. Jyll., neml. strækningen

mell. Skjernå og Limfjorden samt

Thyholm; former med -r findes i
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Salling, Ørre, Skjern og vestligere

egne ; en del af Øst- og Midtjylland,

neml. strækningen Århus—Viborg; i

Vejlby (Årh.) siger man H far hør- IV.

mar, det samme har man tidligere

sagt i Viby, men her siger man nu
H faj køjmaj; former med -r findes

nu i Elsborg, Serup og Lysgård

s. f. Viborg; det nordøstlige Djurs-

land (Karleby) : rårsn (rådden), suw^r lo

(sod), far (fad), går (gade); ifølge

Lyngby findes -r i Kastberg og øst-

ligere egne, mod nord og øst til

Kattegat, mod syd til Kolindsund *

(Thorsens lydlære), Hele Sønderj.

fra en linie omtr. syd for Kolding

fjord i øst, Sneum å vestpå og

Kongeåen midt i landet; om folk

i Darum fortælles, at di hå grør

i æ gryr o mar i æ far, o di 20

ser9r ur o æ går o ærsr 9t, æ kåk-

kyldridr (el. smo spars) gor ur o æ
mør^ri o peksr kirsk; i Horsens-

egnen siges om beboere i andre VI.

egne, der har -r: a ska stp o æ
mørdri o sip nær de æ hyw mer9

(hoj middag); a ka sip åp ar æ
gård o nipr ar æ gyrs: dær ær
mar i æ far o grør i æ gryrd;

såvel om beboerne n. f. Skjern åso VII.

som om Sønderjyderne hedder det

i Vestj., at de siger: mar i æ far
o grør i æ gryr o æn hwir stur

sker ur o æ mør^n; i den vestl.

del af Lysgård h. siges : mør æ stur,

æhs lovsr dn i æ gårdam å gor i

hlør i æ plardriggs, el. : æ mar i

æ far, æ grør i æ gryr, æ skij^r

å er mæj; ta mæ æ gryrstek! Kr.

VI. 314. 13. I Viby v. Århus gik de 40

for en menneskealder siden ur9n

om gor^n å åp å gårsn mæ klårdn

(plagen) te smiri, men nu: uddn

om ggrsn å åp å gåpn mæ klåpn

te smidi, Kr. VI. 313. 7.

isl. -t, rgsm. -9 > -j; „en stor del

af Østj.; former med -j findes i

Gangsted, Ovsted, Dover, Adsløv,

Ormsløv, Tilst, Skjørring, Tvilum,

Sejling, Sinding, Tønning, Østbirk, 50

Lundum, Hansted, Væhr; Søvind

har: maj (mad), goi (gade), fldi

(flad), søi (sød), ui (ud) osv. " (Thor-

sen); i Hads h. spottes over Vor

herreds folk, fordi de siger: fajH
å mapt å gryjsn å grøpn å gry-

isl. -t, rgsm. -5 > -q; „Malling, Beder

og måske Mårslet sogn s. f. Århus

:

maq (mad), faq (fad), måq (måde),

spq (sod), rgq (rod), fiøq (fløde)"

(Thorsen Lydl.); de siger: faq, maq,.

grøq, gryq i Beqd, Malsri, Pæqhott

å di stræqd o: fad, mad, grød, gryde

i Beder, Malling, Pedholt og de
stræder; når hornene i Malling skole

skal skrive: „mit skæg' er rød", skri-

ves: „mit sked er røg"; Tkjær fra

Virklund v. Silkeborg har: dejemog

(derimod) II. 7; kjøg (kjød) II. 9,

ssts. lig (lede); bægst (bedst) II. 94;

endelig -q i S. Herred på Als: gryq^

(gryde), de veq æ hatar il (det

ved jeg hartad ikke), mulig dog h
for q.

isl. -t, rgsm. -9 > «<? på Sams, jfr.

i ordb. jyde, skarntyde, skyde,

„medlyden helt forsvunden, Vensys-

sel (Åby): fa (fad), flå (flad), g^
(gade), cø (kjød), hwi (hvid) osv.;

en del af strækningen Århus—Ran-

ders: Skader, Voldum, Virring, Hal-

ling (Lby)" (Thors. Lydl.).

isl. -9, rgsm, -9 „falder bort el. bliver

til {-i el,] -j; den største del af

Jyll. har lå (lade), skå (skade, isl.

ska9i), spå (spade); en enkelt vestj.

egn har låj , måske låi (Stadil v.

Rgkb,), en østj, egn (Mørke) har

spoj, loj (spade, lade); i det mel-

lemste Østj, (Søvind): hlaj, glaj,.

sajpl; Himmerland har hrøj (brød),

nøj, (nød), døj (død), hløj (bløde),

men: rø (rød), (øde), nø (nøde)*

(Thors. Lydl.); Sønderj, har alm.

Iqi (lade), skai (skade), spqi (spade),

hlaj, glaj, saJ9l, men: brø, rø, dø-

osv., se de enkelte ord. Mærkes
kan endnu, at hvor -9 er bortfaldet,

men i bojningen kommer mell, to

selvlyd, haves -r-, f, ex, gry (gryde)

flt. grøre (Røgen s.), ligeledes: spå

(spade) flt. spår9; re (en rede) flt.

rerd; kle (et klæde) flt. kler9; også

lu (lue) flt. Iiir9; veri (vædde); hdr9

(bindeo, både); „fra begi sire" Tkj.

II. 84, fra begge sider; se forøvrigt

Thorsens lydlære s. 67 ff.
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VIII. Endnu skal blot gores opmærksom

på, at i småord, stedord, kendeord,

bindeord, hvor rgsm. som forlyd

har d-, bevarer forskellige mål d-;

hon badæ (Koed, Mols); så skut

a da te d fåtøl een histåriq, Lyngby

(Mols) ; æ dæ nw dærdn ? (Støvr. h.)

er der nogen derinde? a spørd dæ
om H (sts.); ligeså i smsætn. med
forholdsord, f. eks. vedæ (ved dig), lo

podæ, mædce, tedæ, på dig, med dig,

til dig (Støvr. o. fl. st.) ; se under de

enkelte ord. Endelig findes for 9- i

forlyd i småord r- i Gjerrild og omlig-

gende sogne ræ der, ræn den, ra da

osv., hvilket har givet anledning til en

stor mængde sammenstillinger, hvori

der vrænges efter beboerne: æ re

ræ Ras, ræ koma ri^n po re rø

øq ? er det dig, Rasmus, der kom- 20

mer ridende på det røde øg? Gar9-

larn, gi mæ nu9r a ri Hejsdl pær9,

gadelam, giv mig nogle af de Hessel

pærer, Sgr. III. 39. 72; ro ska go

ræ en a ræn put ræ hæn, du skal

gå der ind ad den port port der-

henne; hwem æ re ra, ræn man
ræ kåm? hvem er det da, den

mand, der kom? desuden har jeg

mærket mig: ræm, dem; ren, din; 30

ri, de
;
[rærds], deres. — Endnu skal I

blot nævnes former som: stuw el.

stuk, stud; uw el. uk, ud, osv.
|

(Vens,); uc, ud (S. Sams); tic, tid
j

(Vens.).
\

1. da, bio. — 1) på den tid, den gang: •

da føst; de æ da føsti lown da! (vestj.);

,ve do læ mæ en håen, om do æ tereh?

— da vel a åsse de!" Blich. Bindst.

;

som 9 da va optø (Ang.) såsnart som 40

det var optøet. — 2) da, i det tilfælde,

i så fald: da ær 9t da rncij var; da ær
dt slem, de æ ves nåk (vestj.); da skal

a rel9 kom æt9 dé! da ka H nåk ve, di

mor9 dæm ve de gill (Søvind s.); „de

lam U sé otti hør te wåsdl får énhwa
Iqjplaw, da hwes hon rånw dem dær i

sotmd" , Grb, 174. % det lam lader sig

altid høre til varsel for enhver lande-

plage, såfremt den rammer dem der i so

sognet. 3) altså, efter alt det: så hlow

de da æ æn å H! ve do et de da!

korner do? — Ja, a gior da! (vestj.); po
dceé måd kam dida lølpld i Ian (Lild s.)

;

„så blytc9 de guwl da lébsk får ham'^

,

Grb. 5. 11; så skul a da te å fåtøl æn
histåriq, Lyngby (Mols); a næjlH 9n dat
(vestslesv.) jeg greb den omsider. 4)

dog, alligevel: de æ da lown wal! de æ
da gråw slem! do må da ænøkøn kom;
do æ da æn hwaU kål! (vestj.); „så ku
di da i de mejst hr\j te huwsb9how^
Grb. 28. 4, så kunde de dog i det mindste

brænde (brændevin) til husbehov; do æ
da 9t stræti men9sk! de si da stræti V''--

(Søvind s.) det ser dog forskrækkeligt nå',

de war æiii søl9 vcejr da! det var dog'

et dårligt vejr! (Lønb.); da æ dær da
æn fål9 jawt mæ jær! (Andst), da har

I dog farlig travlt; næj, sij9 da! (vestj.)
;^

jfr. isl. t)å el. t)6.

2. da, bindeo. — 1) dengang da, a

homad mæ, da haé traj så nær te me
(Lild s.), jeg gik tilbage, da han trådte

så nær hen til mig; „om manningi, da

de a wohnt", To Nov, s. 10, om mor-

genen, da (at) jeg vågnede; „Ja, tintj a

ve mæ siel, da de a so Ajes", s. 20, da

(at) jeg så Anders ; da di so ham (Vens.) ;

jfr. lag. 2) eftersom, på grund af; „kaskisær

haj hellerintj wa w^e sæ siel så fulkom-

mele, da de døj wa så nær" To Nov.

s. 22, eftersom døden var så nær; isl.

|3å er, nrsk då; jfr. end-, nu det-.

da, no. se daje.

dab, to. dab (Lild s.) det, at næse-

hulheden er forstoppet ved forkølelse, så

udtalen vanskeliggøres; nær do tår kut,-

blyw9r do så dab; snakke dabt, Mb. snovle

(Vens.).

1. dabe, no. dab æn -9r (Vens.) kølle

til at stampe ler sammen til logulv, jfr.

driver, lerstampe.

2. dabe, uo. dab -9r -9 (Vens.) stampe

ler med en dabe ; også : hqj dqb9r o : sinker,

dada, no. se dajda.

-dadder, se hjabbre-.

daf, no. se dob.

dag, no. daw æn daw (vestj., Sønderj.^

Kolding, Lild s.), flt. daw (D., Gjording^

s., Søvind s., Røgen s., Hjelmsl. h.);-

da i best. dayn flt. daw -9n (Vens.), flt.

daw (S. Sams); da æn da (Øland); da

æn best. daw9n flt. daw (Heil. h.); då

æn daw (Hmr. h.. Vejr., Agger, Thy,

Mors); daw æn daw (Ang.) — 1) =
rgsm. ; ida (Vens., S. Sams) ; idå (Mors,

Agger)
;
„jo lærpr åp po æ då, jo wihr
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falk !" så æ man, æ rak9r kåm in (Mors)

;

de rahr^r gåt idå (smsts.) det blæser

•stærkt idag; idaiv (D., veslj., Søvind s.);

jædaw el. aåaw (Mellemslesv., Angel);

i då tip (Sall.), idå til? (Mors, Vejr.),

idaw tij^l9 (D., Malt, Andst) imorges;

om daw (vestj.), om dawi (Vens.), am æ
då (Thy); han skal hå 9n skæh'q o æ
då el. åm æ då (Agger); åm æ då
•(Vejr.), hver dag el. også en enkelt dag;

wa de 9po æ då? (Thy) om dagen; néj

bp æ daw (Lild s.) noget op ad dagen,

åp o æ daw (D.); om arpn daw^n (Sø-

vind s.) næste dag; dæn on daw (Søvind

s.), dæn ar^n rfaw? (D.), ina'jan då el.

inå'n då el. * sijst då (Agger), dæn an
das (Mellemslesv.) forleden dag; hun ger

I å hor dt om dawdn ? (Søvind) hvordan

gåi" I og har det til jævnshold? om æ
rfai^'^r (Mors) o: daglig; de æ hans får

åp a daw (Agger) = rgsm. ; sålæti æ
daw ær o æ hetwl el, ve æ daw o : mens
det er lyst ; daw ud o daw in, dato ætar

arpn (Andst) = rgsm.; dæn daw idaw
4Br (Lild s., vestj.); imow^n dæn doM
(Søvind s,); om dn åtas tij (vestj.), åm
dn dt dås tij (Mors) om en otte dages

tid; „hqj ha sit dé bruwn fyli dawi fori*^,

Grb. 51. 177, han havde set det brune

føl dagen iforvejen; (h)vær daw hær sin

plaw (Ang.); „dej da å dej sård" , Grb.

237. 160, dcen daw dæn sårs, dæn næt

dæn gie (Lisbj. Terp); „te jywl e dawi

ehc bnc éj to mørk ejar" , Grb. 242. 265;

vi fæk il æn glaj daw ow^ ham de gåif

(Sundv.) o: han døde ikke den gang:

den glade dag er hentydning til begra-

velsesgildet; de æ nåk et hans gww^ daw
idaw (vestj.) o: han er vranten; æ daw
4Br ahr så låxi, ^^ ^ suwsl gor nipr,

så ær 9t awtan (vestj.); de æ da/w te

axptsn, sin skæn æ mon (vestj.); a hd dt

så gåt som dawm æ 10% (Silkeborg);

vinør æ daw vær lå%, vær æ tråi kart

•(vestsiesV.) nær dagene længes, bliver

tråden kort o: kommer kvinderne kun
lidet til sytoj; ja, æ hær enda stål ve æ
lys daw, J. M. 57, jeg har endog stjålet

ved den lyse dag; dær æ læti te daw i

ce dwn (vestj.), Sgr. III. 44. 167; æn ka
hwærkdn si daw æUr dav (vestj.), hvor

der er bælgmørkt; de hå hwærkdn wæj,

hæUr då (Agger) o: det har ingen art,

ev uforstandig tale; de hår e^^n nø, dær

kotn9r flijdr daw å æ østdn (D.), dær æ
mer daw i æ jøst^n (Hadersl. egn) der

er mere dagslys i østen, o: imorgen

kommer atter en dag, Gr. GI. d. M. III.

210. 69; han kåm søb, huw^kols a daw
(D.) han kom elendig, hovedkulds af dage,

tæj sæ a daw (D.); de ska nåk kom får
æn daw, de hlow hråfi^n få daw (D.)

o: blive åbenbart; ja, de drok bryllup i

dagere fem, Kr. II. 155. 10; de strideres

i dager, de strideres i to, den tredie

dag til kvælde, Kr. I. 349.5; de som går

til fiskeriet de „første" dage i ugen,

nemlig mandag, onsdag og fredag, kaldes

første halvfjerding, og de som går de

„sidste" dage [tirsdag, torsdag og lordag]

sidste halvfjerding, J. Saml. VIII. 166 fra

sildefiskeriet i Sall. ; stu9r daw (Lild s.)

er en helligdag i høhøstens tid, da egnens

ungdom indbydes til at slå og rive ens

eng, hvorpå der om aftenen gores gilde

for dem. Af rim om dagene nævnes:

mandd æ geswent då,

tijdsdd gyp wi ent å,

wåjansdd sip wi wås let omkreii,

tårsdø gyj9 wi eti^n tet^,

fræjdd ær æn hwildå,

søMa æ sabå't (Agger);

el. manda slor han sUM,
tisda b»stel han int,

wonsda sir han sæj let omkrefi,

å tosda bestel han ey9n te%,

freda å low^rda gor liq^så,

om sønda han et arb^å må (Vejle).

En vestj. remse om dagene lyder: a skul

hælsdn dæ fra Mariane o Per Stærk o

manda, om do vil o tisda kom o wonsda,

blyw ve wås o tosda, fg æn skæful te

di onsn o fræjda, føla mæ wås te kærk
o low^rda, o hør æn awsky^b kon bruj-

vi^ls o sønda, jfr. Sgr. IV. 190. 563; el.

fra Ry sogn: hwi tisdd , åsk tvonsd^,

tosd9 tanøhjérd, fred^ fuwdløw (foderkurv),

ldwd9 let pæn, synds selkitåp, mand^ gul-

knap ; for bekvemheds skyld hensættes

dagenes navne : synds monds tisds wdnséø

tosds fréjs lowdrds (D.); synds mondø
tisda wonsda .tosda fr^ja luwsra (Fanø)

;

sønds mands tesds el. tissd9 wonsds tåsds

fræjds lowsrds (Vejr.); sønds mands
tissds wojsnsds tåsds fræjds luwsds (Jølby

Mors); sønda manda tisda wonsda tosda

fréja luwirda (Vens.); sønda manda
tvssda wojsnsda tosda fréjda lu^da (Lild
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s.); syndi) mand^ tpsde woj^nsd^ tåsda

fr^de Iu9d9 (S. Sall.) ; smd9 mandø tisdø

wbnsdø tosdø fréjd^ ldwd9, om manden
tisd^n osv. (Løgstør); sønda manda tiada

wdnsda tosda freda Idwda (Røgen s.);

[sønda] mdnda tisda wonsda (N. Sams:

tconsda) toasda fréj9 (N. Sams: fréjda)

lu»ra (N. Sams: lu^rda) , best. fréjawi

lui)rawi (S. Sams); sxjnda munda tisda

vonsda tåsda freda lowrda (Agersk.);

synda monda tisda vonsda tåsda freda

Idwda (Sunde V., Iaw9da khenrk); sondaw

mondaw tisdaw vonsdaw tosdaw fredaw
I6w9rdaw (Angel); herved må endnu

bemærkes, at halvlyden -» regelmæssig

træder istedetfor -a i endelsen, såsnart

der tales hurtig, undtagen vistnok i

Angel. 2) i flt. : tid; garml daw, wå
daw, åhr i mi daw, ål mi daw, guw9

d— , brun (s. d.) d— ; no om daw
(Agger, alra.); næj, hwa om do håj sjæt

mæ i mi ori daw, da kun a nåw^d!
(Fredericia) siger de gamle; i fora daw
(Ang.) i gamle dage; goi daw ska goi

bv>n te å hær (Ang.); goi daw kåstdr

pæri (Branderup) Kk. ordspr. 125. 1402;

æ daw ær om (D.) siges om koen, når

de 40 uger af drægtigheden er omme,
efter den tid: gær dn ursn daw (Valsb.),

idå æ 9r ud mæ æ kow (Mors) o: tiden

er omme. 3) frist; he daxp (Vens.) be-

gære opsættelse; „men så bløw Kjesten

rint katålsk å hwæll å ba om daw da",

Blich. Bindst., men så blev Kirsten i'ent

forstyrret, skreg og bad om opsættelse.

4) endnu mærkes et par udtryk: æn
guwd daw mæ æn hwdl i (D.), mæ et

gaf i (Vestslesv.) et toppet stykke hvede-

brød med hul igennem, der for en 30— 40
år siden alm. solgtes i Ribeegnen; å, ve

do int ha æn goi daw mæ H gaf
cegø'møl! Kok ordspr. 152. 1729 (Mellem-

slesv.) er hånlig afvisende; ja, de vel da
wår æn daw mæ æn hål i (Andst) o:

længe; a vel gi dæ æn gow9 daw o æn
Idfi awt^n (vestj.) o: jeg vil blæse dig et

stykke ; — se aften, dags, morgen, mode

;

Bartholomæi-, bede-, bojle-, brudesengs-,

bryllups-, byde-, domme-, døde-, flytte-,

fri-, geburts-, hellig-, jule-, knoge-, konge-,

lonnings-, maj-, markeds-, mid-, mid-

sommers-, Mikkels-, Mortens-, nyårs-,

Oles-, Peders-, pintse-, plis-, Povls-,

påske-, rumpe-, Sankt Olufs-, sidst-,

sommer-, stad-, sogne-, tamper-, vinter-,

års-.

dagbog, no. dqwboq æn (D.) =
rgsm.

dagbrammer
, no. dawhranyr æn

(Holmsl. kl.) frisk vind af nordvest, der
lægger sig mod aften; å de æ wal et

aM en æn d— ; se brammer, iler.

dagbrækning, no. dawhrækni i (S.

Sams) = rgsm.

dagbænk, no. Mb. till., skin på him-

len i øst.

dagdejlig, to. dawdæjl9 (Tønder)

dejlig som dagen.

dagdriver, no. dawdryw9r i -dr

(Vens.; D., Andst); dawdrywd i best;

-drywsri (S. Sams) = rgsm.

dagdrom, no. Mb. falde i d—

-

(Sønderj.), falde i dybe tanker.

1. -dage, flt. se bejle-, borne-, drenge-,

hunde-, hølade-, katte-, kjæreste-, kost-,

nuom-, pige-, ung-.

2. -dage, -daw (Angel) findes som
endelse : rikdaw, vedaw, sykdaw, rigdom,

smerte, sygdom; jfr. isl. bardagi, spur-

dagi.

3. dage, uo. daw -»r tf. -ar (Vejr.;

Sall.); daw^s -9st -dst (Vens., Agersk.);

dgw9s (Søvind s.) — 1) trans., om solen,

der frembringer dagmilde om vinteren,

jfr. slåne, dagslåne ; æ suw^l daw9r (Vejr.).

2) de dawds = dages, bliver dag; de

daw9 (Sundv.); no dgw^s de nåk åj) (D.)

opdages det; han langede ham en, te

han aldrig dagedes mere, Kr. III. 257,

kom sig; se be-.

dagetal, no. dawtal (Vejr.; D.);

daw9rtal (Thy) — arb^r i d— , arbejde

som daglejer; de swen^r i d— , det svinder

dag for dag (Vejr.); go i d— (D.); gå

få dawtal (vestslesv.).

dagetalsfolk, no. dawtalsfålk (vest-

slesv.) daglejere.

dagetalskarl , no. dawtalskål æn
-kål (vestj.) daglejer.

dagflod, no. dawflod (Mors); daw-

flow el. dawflø é best. -fiét (Vens.) —
dagmilde, æ dawflod hår majt (Mors),

de æ dawflowdn dæ jør d, de snejd gor å

(Vens.) det er dagmilden, som gor det,

at sneen smelter; se dagslåne.

daggejærn, no. dak^jæm et (Sundv.)

den smalle murske, der bruges til at

udfuge med: jfr. plt. dagge, dolk.
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. -dagger, afledningsendelse; se flås-,

hej-, ralt-, skral-, skrolle-, skud-, sloj-.

daggry, no. i dawgrypn (S. Sams)
= rgsm.

dagjamling, no. se jamling.

dagleje, no. dqwlæj (D.); dawli

(Holstebro) = rgsm.

daglejer, no. dqwlæj^r æn -^r (D.)

= rgsm. ; rask mæ æ dawlæJ9r^, wo
æj9n falk kom9, næs di ka, Sgr. II. i

o

109. 512 (Fly); nær æ suw^l æ nij^r,

så hår æ dawlæprdr djær fålå'w (vestj.)

;

se dagetal.

daglig, to. dawU ij).)', dawl^ {\er\s.)

— 1) — rgsm.; han ggr i hans dawU
klejdr (Lild s.); men: han æ dawU i æ
klæpr (vestj.) simpel i klæder; kom te

dawla (Mors); vi ær åt dqwU falk (D.)

O: hver dag otte personer; te dawle daw
(Malt) hver dag; dawb falk (Angel) 20

almuesfolk. 2) simpel, dårlig; de æ moj^

få dyr o få dawU (Malt); han si så

dawU ud (Mors) dårlig; æn dawld hæst

(vestslesv.) en dårlig hest; han snaksr

så dawh (Lild s.) ligefrem; men: dawld

snak (veslj.) rå, plump tale.

dagligbrug, no. = rgsm.
;

„te dawb-

brofl war haj ræjti e tål9 å fræ^h me^sk'^

,

Grb. 17. 10, til dagligbrug var han rigtig

et tålmodigt og fredeligt menneske.

dagligdags, bio. dawhdas (Ran-

ders) ; dawhdaws (Ang.) : han kømsr d—

;

han kommer hver dag.

dagligstue, no. dawUståw æn (Mors,

vestj.); daw9lstbw æn (Vens., Mors, Thy)

= rgsm.
;
„haj ej é gåt^sdøn ijém^l dawl9-

stow^n å stæqdsf^ , Grb. 30. 37, han ind

ad gangdoren igennem daghgsluen og

stegerset; æ præst^s datvUstow (D.).

dagligt-brød, no. dawla-hrø e\. -hrøji^

(Vens., Himmerl.) en plante, engelskgræs,

armeria vulg. Wild., J. T. 25. 285.

dagion, no. dawlgn (Andst); dawlon

(Lild s., vestj.) = rgsm.; dær leqsr di

dawlon (D.) til den, som taber noget;

den, som ikke river rent ved høslætten,

scBpr hans dqivlgn o æ æi^ {D.); han ggr

får æn dawlgn å sed^r i æn husæfi

(Andst).

daglonner, no. dawlon^r æn (S. so

Jyll.) = rgsm.

dagmilde, no, dawmil (Mors) den

tid på dagen om vinteren, da solen har

magt.

dagmen, no. best. dawmæn^n (S,

Sams) dagmilde; i Sydsælland: dagmeien,

Mb. under dagflod ; se dagmejning, -men,

-minning Kalk. ; dagsmåja Rietz.

dagning, no. dawn^fi i (Vens. ; Mors,

Agersk., Bradr.); datvni hak. best. -niji

(N. Sams) — rgsm., se dagslyssen; „andas

mon spør haj dem, om di ha non røj

kat de we huws, få sont i jej ha hqj sit

déw9 i daumdtfi", Grb. 60. 8, anden dags

morgen sporger han dem, om de havde

nogen rød kat der ved huse, for sådan

en havde han set derved i dagningen.

dagro, no. dawrow (Lild s.) ro om
dagen; alm. om urolige horn: de giver

hverken natte- el. dagro; æ hå hwærkan
nætrow hæh dawsrow fuwar ham, han
lobsr hær o æ dqr alstæj9r (altid) (Agger)

;

se nattero.

dags, no. ejeform af dag; æn das

tij far (Lild s.); æn das arb^d, growt

(gravning), kast (kost), slæt (høslæt), tij

(vestj.); de æ daws te (Agger, Vens.) tid

på dagen til ; hwa daws hår wi ? (Agger)

= hva ti daws ær dt? (D.) o: hvad er

klokken? tih , sih daws (vestj.) tidlig,

silde på dagen; no te daws (vestj.)

nuomtider; ej te daws (Vens.) hidtil;

hwa, hwit9r, hiviti, hwita daws wa de ?

(Vens.)
;
jæn ti daws, som ti daws (vestj.)

en tid om dagen, sommetider om dagen;

hwær dawsms daw (Lild s.); hwær etmcp

daws9ns då (Agger); hwe jæn9st9 daw-
S9ns da (S. Sams); (hjvær æn daws9ns

daw (vestslesv.); han hår et ant en daw
o daws9ns kom (vestj.) 0: af hånd og i

mund; di tæylcdr kon o daw o daws9ns

kom (D., Søvind s.), jfr. Kr. VIII. 185;

kom få daws9ns lys9n (Ribe); daws9ns

know (Thy) skon som dagen; han war
så dawsens liq apr mæ (vestj.) han lig-

nede mig ubeskrivelig; se anden-, daglig-,

davre-, drivtid-, herefter-, hugsom-, hverve-,

mellemmad-, nadver-, nadvertid-, onden-,

ondentid-, røgte-, senge-, silde-, sligtid-,

såtid-, tidlig-.

dagsand, to. dawsan (Tønder) klart

som dagen ; de æ ves å dawsan (Åbenrå)

;

jfr. isl. dagsannr.

dagsfrist, no. dawsfrest (vestj.) =
rgsm. ; d— æ guw9, alm. ordspr.

dagsgang, no. de ær æn hipl daws-

gåri hæfræ (vestj.) o: sålangt man kan

gå en dag.
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dagsgjerning, no. dawsganari (vestj.);

dawsjarpri (Vens.) — hvad der er bestilt

dagen igennem; do hå di dawsgæn gotc

for idå (Mors), mulig også: datvsgær^n

(Mors, Sall.); no hå do gom- cm guw9

dawsgæn (Agger), ironisk.

dagsgjerd, no dawsgær (Thy) dags-

gerning, se dagskjærm.

dagskilling, no. dawskæhri (Vejr.)

grænse mellem lys og mørke om mor- lo

^enen, se dagskin.

dagskin, no. dawsken (Mors) dag-

skær morgen og aften.

dagskjær, no. dawskær el. -skar

{Thy; D.); dawskær (Lild); dawskar é

(S. Sams) — 1) dagskær, se dagslyssen;

,et pa ståhn ætter, søhn i dawskjaret,

så pillred skadronen å", Blich. Bindst.;

i dawska9r9t (Søvind s.). 2) dagmilde,

se dagflod.

dagskjærm, no. dawskærm (Vejr.),

således findes ordet i Lyngby's samlinger

med tilfojelse: en dags pligtarbejde ved

kirken; jeg formoder, at det er et mis-

forstået: dagsgjærd; se dagsgjerning.

dagskjon, to. dawskon (Rkb.) skon

som dagen, bruges om borns skonhed.

dagskud, no. dawskåj æn (Rkb. kl)

en fisketur ud på havet om dagen, jfr.

havskud, nætskud.

dagslys, no. dawslyjs (Agger) =
rgsm.

dagslyssen, no. dawslysdn (Andst)

— 1) dagslys: de ka do moj bæj^r gor

ve dawslys^n. 2) de skijd i æ d— ^ i

dagningen (vestj.).

dagslåne, no. dawslqn æn (Agersk.)

;

dawslån æn (D.); dawslæn æn (Rkb;) —
dagmilde, se dagskjær.

dagsmad, no. i udtr. ddw9r æ datos- 40

mad (Lindk.); se davre.

Dagstrup, no. „gå i seng i Mørke
og stå op i Dagstrup" (to byer ved Kalø

vig) forblommede udtryk med hentydning

til mørke, dag, se Nyrop Spr. V. Sk.

s. 98; „suelen gor alle nie i Daw^strup,

å den stor alle åp i Mørke", el. „di be-

høwwer alle lyws i D— å di kan alle

væh dem fåruen i M— ", Kr.VI. 336. 169.

dagsætte, uo. dawsæt (Agersk., vest- ao

slesv. ; Sundev.): d— æn teri, opsætte,

udsætte ; do dawsætar d nåk lisom æ dræri

mæ æ græran (Sundv.); læ dawsæt^r il,

lisom æ man mæ æ grærsn te æ kun

var i æ jor å så kuå han i^ Kok ordspr.

137. 1532 (Agersk.).

dagvand, no. dawvan (Sundv.) dags-

regn; æn das wan (Hovlbj. h.); de hlyw9r

dawswan (Malt).

dagvis, to. dauwes (Sønderj.) Kk.,

aldeles vist, sikkert.

dagvogn, no. daiv-un æn (D.) =
rgsm.

dajda, no. dada' (Agger); dajd9

(Agerskov) — smæk; der siges til små-
born, der er uartige: do ska nåk ha
dada' (Agger).

1. daje, no. daj æn -9r (vestj.); da
(Agger) — vugge, også S. Jyll. Mb.; no
ska do nåk i di da (Agger).

2. daje, uo. daj -dr -dt (D., Agersk,),

ft. tf. -3d (Lild s., Thy, Mors); tf. dapt
(Søvind) -^ 1) daj mæ é hån (Vens.);

daj æn hår (Mors, Thy) lede et barn

ved at støtte det under armene; „hon
hojj dajet hin te hon lah å go", Jyd. 1. 2. i ;

dajd, dajd, Ur å go, føst di stow^r å så

di smp (Søvind s. ; også N. Sams), borne-

rim ; ligeså om voksne : han två så syq

te wi mot daj ham en (Agger). 2) gynge

et barn på armen; a ska daj dæ i sown
(vestj.). 3) kærtegnende småslå, således

som moderen lærer småborn at gore

(Sønderj.).

dajebånd, no. [dajhu3n\ (N. Sams)
et stykke bånd, som føres under små-

borns arme, og hvorved de ledes.

dakkel, no. dakdl (vestslesv.) prygl:

han fæk d—

.

dakle, uo. dak9l -kUr (Andst)

;

dek9l el. dæk9l (Elbo): a ska d— dæj,

de ka do stuw^l g = prygle (Andst);

dækdl (Elbo h.); han æ deklH te (Elbo

h.), fuld.

1. dal, no. dal æn (Søvind s.), flt.

dal (S. Ho, Agersk., de unge i D.); dål

æn best. dål flt, dål (Vens. ; D., Mors,

Thy); dal itk. (N. Sams); dal i dal (S.

Sams) — 1) = rgsm.; dal i klitterne

(S. Ho.), mulig flt. dahr; dals Kresten

(Søvind s.) øgenavn til en mand, som
boede i en dal; „de wa nor falk låne

hen frå, de groiv tora dér i dål'^ , Grb.

83. 44; det var nogle folk langt borte

fra, de gravede tørv der i dalen; „Cyws-

dål er én smal ddl i Tijs å Tålstrep

sdimskjæl", Grb. 167. 1; Kysdal er en

smal dal i Tise og Tolstrup sogneskel.
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2) dal (vestj.) kaldes et skår, maii hugger

i lebladet f. eks. på en sten ; — jfr. latter-,

lav-.

2. dal, udrbso. dal dal! (Vens., de

ældre; Angel) kaldenavn til gæssene, nu:

dek9 dek»! — i Andst og Malt h. paU
pal9 ! sommesteder : ribd ribs ! — se bos,

bæ, føl, kalv, gis, rappe; ordet bruges

også med navneords bojning: dal æn
best. -»n flt. dabr (Vens.) gås.

dalbo, no. i et stedrim: Dørup dal-

boere, Sgr. V. 25. 51 (Hjelmsl. h.).

-dalder, se hjadder.

daldøs, no. daldø's (Fanø) spilles

på een d— hrcet med tærninger, mellem
to partier, som har forskellig mærkede
småpinde i huller på brættet.

dale, uo. dol -dr -t (Vens., Agger)

= rgsm.; „di dolt fli gån får å hwijl

dem", Grb. 84. 66.

daler, no. daUr æn = flt. (Agersk.)

;

dål9r æn — flt. (Bradr,, vestj., D. ; huk.

Vens.); dbU æn -rd (Søvind s.); dåhr i

=- (S. Sams) — 1) en mønt ; æn garml d—
(Sønderj.), en daler kurant = c. Kr. 3.27

;

Mb. anfører et rim: hær9 guj, slå daUr,

di småpæri æ så små^, un æ di å tæl,

vær æ di å fåø (S. Jyll.) ; se rigs-, slet-.

2) et håndslag, når man leger for bom:

å, småtrave, om en hest; d— we dd,

drive over et arbejde (Mors); d— om-

kre"ri, slentre om (Andst); dingle (Malt,

D.); dcX^r æ tij væk (Sall.) drive tiden

bort; Ma-dahr (Sall.) Maren daller, var

øgenavn til en gammel kælling, som
drev omkring; se dalle. 2) slå, banke,

piske på (Gjern h.).

dalrygget, to. dalrøq» (Holmsl.)

10 svejrygget, om ko og hest.

j

1. dam, no. dam æn dam (D., S. Hald

i

h. , Søvind s. , Agersk.) ; dam i dam
(Vens) ; dam i dam (S. Sams) ; dam best.

damt (Heil. h.) ; itk. (Øland) ; dam é danidr

(Havbro s.); dam æn -f>r (Agger) — 1)

= rgsm.; mellem to sådanne hoje findes

en dyb kløft med en hellig dam, hvorhen

folk i forrige tider valfartede St. Hans
aften, Kr. VIII. 110; de æ hal wan å

20 hal å æ dam (vestj.) om noget, der er

stærkt opspædt; hvad dromte du inat?

a dræmt te mi réw war en dam å di

n^ds war én an, å så lp den dep å

snajdrdt (Søvind s.) ; et stykke mark over-

flydt af vand (Sams)
;

jfr. dæmning, kjær,

korre. 2) dam æn damør (S. Hald) ud-

bugne steder i rørvækst med åbent vand.

3) „danse om dammen" (vestj.) borne-

leg ; alle i kreds, pladsen indenfor kredsen

gi no di bror æn guxcø dåhr (Agger), so er dammen, så danser de rundt og synger

:

dalgjæs, no. dalgæs flt. best. -9n

(S. Hald h.) kælenavn til gæs for små-

born; se dal.

dalk, no. dalk æn (vestslesv.) lav-

ning på marken, jfr. dal, dælken.

dalkeret, to. dalkars (vestslesv.)

om marken: fuld af lavninger.

dalket, to. dalkst (vestslesv.): han
blow gåt d—, gennemblødt.

dammen skinner i aftenglans, på bred-

den kravler skruptudser,

helt og smelt de går i dans, bagefter

kommer karudser,

så kommer brasen, fordi den er bred,

så kommer ålen, fordi den er skred,

finder den ikke hul, så bliver den

vred.

Ved det sidste ord løber hornene fra

dalle, uo. go å dali mæ et 6pw 40 hverandre, søger at gemme sig i krogene

(Røgen) gå og slæbe, dingle, drive med
et barn, foragteligt udtr. ; Ole sidder med
en tøs på knæet og hvipper og daller

og har hans lojer med, Kr, VII. 284, o:

gynger med hende.

daller, no. dahr æn (Agger) smæld,

bulder, rabalder; leq no dahr te! siges

til en, som skal slå noget i stykker; se

smalder.

i stuen, men der skal altid være en

krog færre end der er legende; den, der

intet skjulested finder, bliver „ ål " ; også

begyndes: når gamle folk de bliver som
bom, så ser de ud som tudser, helt og
smelt osv. ; — jfr. hav; ånde-, fiske-, is-,

mølle-, vand-, åle-.

2. dam, no. dam (D.); o spel d— ,

et bekendt brætspil; æn dam, to ovenpå

dallerværk, no. dahrværk de (D., so hinanden satte dambrikker, for hvilken

Malt) om hvad der hænger og dingler,
j
der er særlige regler; tsk. in el. auf der

dalre, uo. daUr -dr -dt (Malt, D.,
j

dame spielen; damenspiel — das spiel

Andst, Thy, Mors, Sall.) — 1) gå lang- mit damen.
somt (Mors, Thy); drive (Andst); dchr

\

damageruld, no. borddugen var
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af det damageruld, og tallerkenen var af

det pureste guld ; Kr. I. 226. 15. — ? —
damask, no. et slags blomstret

silketoj; „han kled hinni op i silki å da-

mask , de wa no ånt end en røe binn-

trøww (sic ! må være fejl for -trojj ; trøww

er en umulig form) å et par stunthueser "

,

Blieh. Bindst. ; fr. damas af byen Da-

maskus.

dambrikke , no. darnbrek æn -9r

(D.) brik til at spille dam med; brættet

hedder: æn dumbret -9r.

dame, no. 1) dam æn -9 (Søvind

s., S. Sams) = rgsm. : æn fin dam. 2)

dam æn -dr (D., Sundev.); dam best.

dam^n flt. darn^r (Vens.) damen i kort-

spil; klør dam, hjåter dam osv., de gi.

siger hjdtdrfrow (vestj.); fr. dame af lat.

domina, mit. domna.

damfugl, no. damfmol æn (Sundv.)

en lille gråblå fugl med lang hale, en

vipstjært; jfr. smiddefugl.

damhest, no. en spøgelsehest, der

fører folk ud i vandet, Kr. III. nr. 111.112.

damm.eret, to. damør^ (vestj.) rude-

ret, tærnet, om toj, jfr. dambræt.

1. damp, no. se dump.

2. damp, no. damp de æn (D.);

dåømp i (S.Sams) = rgsm. ; deraf: damp-

kraft, -møl, -maski'n (D.).

dampe, uo. damp -9r -dt (D.) ; damp
-ar -9t (Søvind s.) ; de dåampar (S. Sams)

= rgsm.

dam.per, no. damp9 æn -r9 (Søvind

s.) ; dåmp9r æn -9r (Lild s.) = dampskib

;

se skrue-.

damppibe, no. damppiv een (Søvind

s.) dampskorsten.

dampskib, no. dampskif æn -skiv9r

(D.) ; dampskijb æn -skijh (Agger) =
rgsm.

dam.stovet, to. damstow9t (vestsl.);

om et stykke mark kan siges: de æ d—
<ym æ vintar, når det er overflydt af

vand o : opdæmmet til en dam.

1.. -dan, ikke blot i smstn. som : hvor-

dan, ligedan, retdan, sådan, men i øst-

jyske målarter opfattes -dan som et til-

lægsord, der kan sammensættes med
forangående ord: så hæsliq dan, groma-

dan, fål^dan (farligt) (Vens.); du9 han

now9j te de arhi? — ja, de æ han så

méj dan th! (Søvind s.) ja, det er han

så særdeles god til; i D. har jeg hørt:

de wå så grdwsomdan som a håd værk
ve, det var så grusomt, som jeg havde

værk og ve.

2. dan, no. fo no dan åpå 9 (Vens.)

få skik på; se danne.

dange, no. daq æn (Agersk.) navnet

på et sengebånd til born.

dangel, no. da^9l i (Vens.) — 1) en

dårlig, løs person, kaldes også darplhasi;

se rangel. 2) itk.? stads, pynt.

dangle, uo. dari9l -yldr -ti9lt (Bradr.,

Agger, Vens.) dingle; han gær å dai^br

om = driver, uden at bestille noget.

danglet, to. datil9 (Agger) dinglende,

beruset; æ murmæst9r wa så dai^l9 igur,

dank, no. 1) o slo daijk (vestj.),

å slå datik få dor (vestslesv.) : gå og

drive. 2) hål daijkan ui (Søvind s.)

holde besværligheden ud.

danke, uo. 1) go o dayk o æ væj,

darik å dærom (vestj., Andst) drive. 2)

ka du darik ham? (Røgen s.) magte,

tumle; hqj ku ene dåqk mæ (Vens.);

å darfk is9n (Røgen s.) løbe på tynd is

så den gynger og brister.

danke af, uo. daijk å (Andst): æ
Icåwl æ få gu9j o darik å, kjolen er for

god til at give afsked, lægge hen; plt.

:

afdanken.

dankel to. daiik9l (Sall., Thy) træt,

afmægtig af sygdom el. arbejde.

-danket, to. se af-.

Danmark, no. slo få Danmark
(vestj.) en leg blandt unge karle; en (A)

bojer sig med lukkede ojne og strammer

bagdelen; en el. flere af de andre giver

ham et slag på rumpen; gætter A
rigtig, hvem der slog, skal den gættede

stå næste gang; se broget.

danne, uo.

dan -9r -9t -nøt (D,);

dan -9r -t dant (Vens.);

dan dan dan dan (Agersk.);

dan dan dan9t danpt (Braderup) —
1) = rgsm.: ka do dan mæ så»n jæn?
forfærdige; fo let danat ve 9t, omgjort,

lappet (vestj. alm.); haj æ Uøw9n dant

te é skek9l9 mejsk (Vens.); a ska sti dan

dæ! (Vens.) jeg skal sku få dig til at

• skikke dig. 2) dan sæ te, pynte sig;

d— æ vu9n, æ huw9r te, gore færdig til

brug; de æ rey danøt får æ bon, ind-

rettet; sij9 do ka dan dæ, skikke dig;

1 må dan jær apr hwæranar, skikke-
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eder (vestj.); hwes de ka dan sæ (Vens.)

om det er belejligt; jfr. dante.

dannebroget, to. æn danebrdqs klh
(Mors) rødt og hvidt torklæde; så danø-

broqi) som Pæ^rs hjælmd får (vestslesv.),

el. som Mæps føl å Rom (Romø) Kk,

ordspr. 110. 1244; danbroget kaldes endnu

på Sønderjyllands vestkyst en rød hest

med hvid blis og fire hvide sokker, man

danning, no. danøri i (Vens.) ind-

retning, ordning med noget, i guwd d—

/

„vi gjorde en god d— på studene". Mb.

o: handel.

dans, no. dans æn dans (D., vestj., S.

Sams) ; dans (Øland) ; dåjs (4 stødt.) i d^js

(Vens.) ; dons (Søvind s.) = rgsm. ; konen
sidder hjemme, mens hornene er gået

til dans; så syntes hun med et, at hun
har der det ord: den er danbroget osv. ;ioså stuen, hvor hendes horn og flere

på Rømø skal denne aftegning være alm.

og Mette er et slags øgenavn for Rømøs
beboere, der som oftest er tilsøs, hvorfor

fruentimrene udfører mands gerning og

dyrker jorden, S. Grundtv. GI. d. Folke-

viser I. 403 anm. i indledn. til Svend

Feldings vise; smukt broget farvet med
flere livlige farver, hvor især den røde

er den herskende (Slet h.) ; almuen kalder

dansede; i en krog sad der en sort en

og grinede og for hvert trin, de dansende

tog, floj den gloende ild om fødderne

på dem, Kr. III. 391. 717; æ hæst ggr i

jæn dans får æ ion (D.); „stakd dans

æ snar sprofpn" , soi æ man, da hqi

han kon dt fjærdrfkar haw3r (Hadersl.);

dæn dær bast^l æ dans ska hdtal æ spal-

man (N. Slesv.) ; han gek oha'q å æ dans

alt d— , som er farvet el. malet med 20 (D.) det gik galt med ham, han spillede

Ign.
;

jfr. bag-, brude-, kalve-,

ottemands-, prakker-, skaffer-

blændende afstikkende farver; stadselig,

pyntelig, nemlig om farvede tojer og

silketorklæder (Rinds h.); plettet, om toj,

som ved vadsk har mistet el. forandret

sin rette farve; Mb. under ordet.

dannebrogsmand, no. darpbroqs-

man æn (D.) = rgsm.

dannelig, to. danh (D., Vens.)

passelig, bekvem; d— te æn skawt; det

er danl9 at komme i byen, når jeg ikke»30 vestj.) udtryk om følgerækken i dansene.

fallit el.

kringel-,

slagter-.

danse, uo. dans -dr -dt -dt (D.,

vestj., S.Sams); dåjs -dr -jst -jjs^ (Vens.)

;

ddns dons dohst dpnst (Søvind s.); dans
-d -d -d (Sundv.) = rgsm.; „swit!" så

Gund, hun dånst (vestj.) siges' til en, der

pludselig falder; dans æ hryi åp (D.,

har for travlt, ellers . er det udanld (D.).

dannelighed, no. dandldhipd (D.),

der er ingen d— ved ham, han er

uordentlig i sit væsen.

dannemand, no. d— og danne-

kone: „således kaldes mand og kone,

når de have bekommet tilsammen son

og datter", Melsens Saml. fra Vens.; æn
ska gyr æn skår (skarn) te guwd fur et

som bruden danser sin bryllupsaften, inden

dansen bliver almindelig; i Darum danser

hun først med bydemændene (2), der-

næst med brudgommen, så med sviger-

faderen, endelig med hendes egen fader,

tre danse med hver; i Lindknud først

med præsten el. degnen, dernæst med
bydemændene (2), så med brudgommen,
tre danse med hver; i Lønborg: først

å ha unt å dn å æn dandman fur å ha 40 danser bruden og en broder eller anden

gåt å dn (Mors); brav, hæderlig mand;
„i Ohting æ dæ ekke en dannemand
udden Knud Hansen, dæn pængkemand",
Sgr. I. 31. 109, byremse: Ørting, by i

Hads h. ; isl. dåndi ma9r ; se Kalk. dande.

dannenfrej, no. i en mørk tale:

en mand, som tækkede sit hus: ojt nedr

te dandnfræj, o: råbte ned til konen,

Fb. Fr. H. s. 1 45. 22, Gr. GI. d. M. II. 132. 12.

-danner, se slanner-i-.

dannet, tf han æ så swær dandt

(Holstebro), velbegavet især legemlig;

haj æ møj dand (Vens.) godt begavet;

se om-.

nær slægtning af hende tre danse, der-

efter brudeparret tre danse og som oftest

endnu et par, hvem man særlig vil hædre,

efter brudgommens opfordring, hver tre

danse med hende, J. Saml. III. 304;
S. Omme sogn : Brudefaderen tog bruden

og brudgomsmoderen brudgommen og

„dansede parret op og sammen". Istedet-

for af disse gamle dansedes parret ikke

50 sjælden „op el. sammen" af andre hæder-

lige mænd el. koner i forsamlingen f eks,

præst og præstekone, degn og degne-

kone, om de vare tilstede, J. Saml.V. 105;
„gulvet fejes" af de to skaffere og for-
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gangspiger (se gulv); dernæst danser

brudgommen med brudekonen, brud-

gomsføreren med bruden; derefter fører

brudgomsføreren bruden til brudgommen
og brudekonen fører brudgommen til

bruden, brud og brudgom danser sammen
såvel som de to andre; så almindelig

dans (Vens.), Man samledes på en hoj

ved byen for at danse ; ... de dansede

da på følgende måde : de to piger holdt lo

hver med en hånd fat i et lomme-

torklæde og gik så så langt fra hinanden

som mulig; karlen tog med en hånd i

midten af klædet, og således dansede de

i en trekant omkring på hojen; det

kaldtes at „ danse på hoje " ; Sgr. V.

142. 736 (Samsø) efter klinegilde, ligeså

ved midsommersgilder ; deraf navnet dåns-

hjhr9 på en af bankerne i S. Sams; æ
ska lær ham o dans ræt åm (Agger) o : 20

at lystre.

dansebal, no. dåjshal æn (Vens.)

selskabelig sammenkomst med dans.

dansel, no. dansdl æn (Agersk.)

faqon på noget, skabning; se skab.

danselærer, no. dånslærdr æn (D.)

;

dansdlærs (Søvind s.) = rgsm.; omvan-

drende danselærere drager omkring i

byerne og holder en aften el. to om
ugen dans9skow3l (Søvind B.),''dånsskuwdli<i

(D.) for ungdommen; ligeså i Vestj.

dansestue, no. dånsstow æn -9r

(D.) stue, hvori der danses på marked.

dansetrav, no. dåjstraw e (Vens.)

let trav for hestene.

dansk, to. dansk (D., vestj., Søvind

s.); itk. danst (Ang., Hag. 131. 140) =
rgsm.; di (dit) dansk æ Iis9g'uw9 som
mi lati'n (vestj.) siges til en, der for-

tæller noget utrohgt; „snak dansk, I tysk 40

hunn!" Blich. Bindst. ; det ser dansk ud
(vestj.) om noget, der er slemt medtaget,

Kr. VI. 319. 60; da jeg gik ud for at

se til øget, tænkte jeg, at det så vist

dansk ud, Kr. VI. 159, o: ilde medtaget;

æ dansk (Ang.) de danske.

danske, uo. dansk åp (D., vestj.,

vestslesv.) = himle op, bruge meget
mund = gi hals, mon.

dansker, no. danskdr æn -ar (D., 50

vestj.); dansk9 -rd (Søvind s.) = rgsm.;

„de fåstodd di, så vest di, vi wa dan-

skere", Blich. Bindst.; det har vistnok

været talebrug, at øboerne kaldtes dan-

t'eilberg: Jydsk Ordbog.

skere til forskel fra jyder, jfr. Kr. VI.

319. 61; æn dansker (vestj.) en snaps

dansk brændevin.

dansk Holsten, no. alm. navn på
Sønderjylland i århundredets begyndelse

(N. Jyli.), se Fb. Fr. H. s. 2 anm.
dante, uo. de ær. om å fa dt reqtd

dantat, sat ilave, gjort tilrette; han kafi

så hærU dant dt (Agersk.), se danne.

dapper, to. dapdr (D.) — \) æn
d— kwinfålk, vær d— idt, om kvinder,

hård, farende og streng mod mand og

born. 2) „dapper" (Lemvig) trind, buttet,

om kvinder; dabbig el. dabbet, J. Saml.

VIII. 268, firskåren, om en karl; stærkt

bygget, om en hest (Als); isl. dapr be-

tyder: tung i sind; mnt. dapper tung,

vægtig; se Kalk. dapper.

dar, se dærme.

dar, no. i en enkelt forbindelse: de

gek dær moj dar q (Tønder); det gik

der megen snak om, ikke i god betydn.

dar, no. se dor.

daring, no. se doring.

darle, no. Mb. — 1) uldtoje til at

spinde (Mds. h.), se drilling. 2) høbånd

(Horsens).

darlotter, no. se dorlytter.

darreligen, en ed; a ska daraliqan

sæj H (Mds. h.).

das, no. Mb, — 1) i tim. „slå das

for dore" o: gå ledig; dase, uo. drive,

gå ledig. 2) hovedsvimmel, S. Jyll. efter

Outz., som også anfører: dase og dase

omkring, uo.

dask, no. dask æn (Vens., D.,

Lild; itk. Sundev.) — 1) et slag; gi jæn
æn dask (Andst h.); æn dask i mps9n

(Vens.) ; Nils fæk æn kåq, Mardn fæk æn
kreti^l, mæn hwa fæk do? æn dask fo

rowdn! (Agger) o: du måtte gå tom-

hændet; en kjole kan slå dask om krop-

pen; „do ji dask i dask, så chrdn hopdr

å spr9ii9r som i i dqjs" , Grb. 77. 29, du

slår dask på dask, så kærvene hopper

og springer som i en dans; „haj mat

ha e sté plæjlwerk, om di skul få no

dask åpå tøski", Grb. 77. 35, han måtte

have et storre plejlværk, om de skulde

få noget slag på tærskningen, o: ende.

2) noget, der dasker: en klud, pjalt

(Agger). 3) slipr å dask (Vens.) sludder

og vrovl. 4) dask æn dask (Agger)

urenlig, pjaltet kvinde; se Kalk. dask; døv-.

12
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daske, uo. dask -dr -H (D., Mds. h.,

vestj. ; Vens.) ; dask -dr -dd (Lild s., Agger)
— 1) slå; dask jæn ve æ huw9 (Andst),

også intr. de hærpr o dasksr o: slås

frem og tilbage; om øran kulerdn daskH
(Silkeb.); jfr. Aasen: daska. 2) gå dovent

og drive (Vens., Hanh.); kom daskin

(Agger) ; han gor å drywdr å dqskdr fræ
dæn jén å te dæn ajan (Lild s.); ^no

daskd di å mé hwerar nir h stjænwåsi" , lo

Grb. 43. 19, nu daskede de af med hver-

andre ned ad landevejen
;
„haj kam daski

dpå kn arm krek" , Grb. 117. 18, han kom
daskende på en mager krikke; „hæqsdn

ha én kow, dé daskd hen jit étdror"

,

Grb, 1 63. 8, heksen havde en ko, der gik

bort et efterår; „så daske a hjem", To
Nov. 28; ,så den treddi daw dasked a

hen teMuotens", Bhch. Bindst. ; så dasker

smeden af derop og banker på, Kr. V. 246; 20

dask obaq (vestj.) drive bagefter; de ku
han så dask aw mæ (Valsb.); ,ytu, læ

dask I" så marpn, da slæU hans bpn i

hywlH (Skanderb.) o: å, lad stå til. 3)

føre løs tale; se å dask å snak, de hår

hwærk9n huw9 æhr hål (Vens.)
;

jfr. Kalk.

daske.

dasker, no. dasksr i -9r (Vens.)

driver, doven person; Pje dasker, øge-

navn til en doven person, som hed Per. 30

daskevorn, to. daskwurn (Vens.)

tilbojelig til at drive; ^haj hdjøiic å hlyw

no daskwurn" , Grb. 217. 26.

dasse, uo. Mb. drive skæmt med,
lefle med (Ribe stift).

dasyld, no. se dorsyld.

dat, no. dat æn (Vens., vestj.) et

let slag; ji jéj æn dat (Vens.).

dato, no. datdip æn (D.); datow
(Støvr. h.) = rgsm. ; tidsangivelse for 40

en skrivelse, af lat. datum, givet.

datte, uo. dat (Råbjærg); dat (vestj.,

Agger) siges til born : ka do dat ham ?

give ham et let slag.

datter, no. dæpr æn -dr (D., vestj.,

Thy, Mors, Agger); dætdr best. dæt9n

flt. dætrdr el. dætdrdr (Vens.) ; dætdr æn -9r

(Heil. h., Bradr., Tønder), flt. dætdrd

(Støvr. h.); dæt9 æn -rd (Søvind s.,

Sundev., Ang.); dæt3r flt. datard (Øst. so

Alling V. Randers); datar flt. dæt^rdr

(Fjolde); dåtdr best. -m flt. døtrd (S.

Sams) = rgsm.; mi kun hæ fåt sæ æn
ori dætdr el. æ kom^n te lekan mæ æn

o. d. (Ang.) det sædvanlige udtryk, når

et barns fødsel meldes; „détdn i huwsd
rdbdr, de di skul ta Har å hjélp ham
åp" , Grb. 11.82, datteren i huset råber,

at de skulde tage efter (skynde sig) at

hjælpe ham op; riqmans dætdrer o fap-
mans stud hlywdr et ganpl i gor, jfr.

Kk. ordspr. 65. 742; mand dætdrdr å mand
hons gir æn arm hun (Valsb.); nær æ
dætdr bdgyndr å skråv, så må æ muwdr
et æn kåq håq (vestj.) o: når datteren

kan begynde at skrabe i dejgtruget, må
moderen lade hende gore arbejdet ; skrab-

i-aske hedder min datter, se Sgr.V. 155,

et bornerim; i ældre tid nævnedes altid

pigerne med faderens fornavn, hvortil

hængtes: datter, dette forkortedes atter

Mardn Ajstdr (S. Hald) M. Andersdatter

Kjæn Mastdr (vestj.) Kirsten Madsdatter

ligeså: Pæjstdr Pedersdatter ; Krænstdr
Kristensdatter ; Hanstdr Hansdatter osv.

;

jfr. -ster; bonde-, broder-, konge-, pleje-,

præste-, stif-, sviger-.

datterlil, no. dæprlel (Agger) =
rgsm.

datterson, no. dætdrson æn (vestj.);

dætdrsæn (Støvr.) ; dåtdrson (S. Sams) =
rgsm.; dæprdæpr (vestj.) datterdatter.

dattræ, no. se dortræ.

dav, no. se dag og smstn.

davn, uo. se dåne.

davnsel, no. se dånsel.

davre, no. dowdr i best. -i (Vens.,

Sams, D., vestj.; Mellemslesv., Sundv., Ang.,

Valsb.); dowd (Søvind s.) — 1) det første

el. andet måltid om morgenen, det første

kaldes mange steder frokost, men kun
når det består af søbemad ; til davre gives :

øllebrød og spegesild (Vens.); spegeål,

spegesild el. kogte torre sild, som dyppes

i madfedt el. sur fløde, derpå øllebrød

el. skol mælk med brødstumper (Mors);

varm mælk el. øl og brød, derefter: kød,

flæsk el. fisk stegt i panden med kar-

tofler og æbler (N. Sams); på Fanø og

nok også i Skagen betyder ordet: mid-

dagsmad; på Fanø deles måltiderne:

frokåstf fårmæjas mælmad, dowdr, mæl-

maå, næddr; (h)va æn fær te dowdr, har

dn gåt a æ hel daw (vestslesv.) ; hgeså:

æn ggi dowdr gir æn glaj daw; etvært

barn ær int sin dowdr liq (Agersk.) o:

barnets udseende røber ikke altid, hvad

kost det har fået; se dagsmad. Når
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drengene går fra, skole, prøver de på at

slå huerne af hverandre; får en held

til at slå huen af en anden, siger han:

do hår eti^n dowar fåt idaw; det samme
siger hyrdedrengene, når det lykkes en

at slå kæppen fra en anden; det samme
siges til en, der taber en ting (vestj.);

de dovne kan sdu> fu djæ dow^r å

kwæj fu djær oj»n (middagsmad) å go

debble, uo. deUl -hbr -Mt (Vens.)

pible, løbe dråbevis.

december, no. deqsæmhdr (Lild s.)

= rgsm.

dedding, no. Mb.; der er ingen d—
ved den ting, det duer ikke noget (Vens.)

;

mnt. dedinge, degedinge, Sch. Liibb. ; se

Kalk. dagting, overenskomst.

deddinge, uo. dedeii -dr (Åby, Vens.)

nætløs (nadverløs) te sæi^! (Mors); do lo — 1) mægle stridende imellem. 2) kludre

ska æjsan fo di dbw^r (Malt) o: din be-

komst; jl'r. „dowre!" sø han (kosakken);

„ve do ha dowr?" sø a, „ja, dessom

løgtnanten soe, hudden do sedder mæ
din knæer, så vil han nok gi dæ dowr;

kahænsæ do lik tewand åsse!" Blich,

Bindst., udtrykkets lystighed beror på et

ordspil mellem polsk dzien dobry (goddag)

og jysk ddmr. 2) første el. første og

noget sammen, der er gået i stykker.

deg, uo. se dægge.

deg, no. dek æn (Fjolde) arne; plt.

de herd; arn æn, bunden i bagerovnen^

degen, no. „Wolle sprang hen å

køst Appeloen, klappet å go degene",

Yuelb. 13, gjorde kærtegn a: kærtegnede;

se dægge.

degendere, uo. deqsndi'jpr (D.) af-

anden gift til kreaturerne: føst o an9n 20 skeålge, fordrejelse af: degradere.

dbw^r (D.); „an das mon, da kbli kam
uw i lodn å wil ji øqan dbivar — " Grb.

225. 29; jfr. isl. dagver5r.

davrebed, no. dbwerhipd (vestj.)

arbejdstiden med hestene fra davre til

middag.

davreblok, no. Mb. tiden mellem
davre og middag.

davredags, bio. dbw9rdaws (vestj.)

degger, no. se dægge.

deghon, no. se dæggehorn.

degn, no, dæjn æn dæjn (D., vestj.,

Moi's, Lild s.. Søvind s.); decin i deqn (S.

Sams) ; déin el. dm i den (Vens.) ; den æn
den (Støvr. h., Nordsl. ; Sundv., Bradr.);

di9n æn dpn (Heil., Rougsø h.); di^n

æn di9n (Ang.) = rgsm.; vi kåd eydn

andr præst en æn stomphåU hæst, vi håd

tid på dagen til at spise davre; no æn^eti^n ansr dæjn en æn pin, dær
9t nåk snar d—

.

davregryde, no. dbw^rgryd æn (D.,

vestj.) gryden, hvori davren koges; tim.

no ær ålt i si ård^n o æ hun i æ
dbwargryd (vestj.), kaldes også: dbw^rpåt.

davretid, no. dbwHi (Søvind s.) =
rgsm.

;
„drerii iva tild åp, å sin dbwdtij

kam, rbb^r haj alarm", Grb. 79. 75;

også siges: dbw^rtidaws.

sivæj9n! (vestj.), gi. remse; „déjni ser ham,

hons de wa får i røj kbl, brøw9 wa te^

,

Grb. 70. 90; etim æ hæjdr te dæjn en

æn awdatikH præst (D.); de gær frå æ
præst å te æ dedn (Valsb.) o: fra Hero-

des og til Pilatus; nær de rændr åpå
præsti, drepar 9 åpå deni (Vens.) ; æ dæjn

sjørpr få hdtaUri! (vestj.) siger den, der

intet vil gore uden vederlag; de ær æn
davreål, no. dbmrpl (Mors, Thy) ^0 måd^l^ præjst, dær hår eti9n dæjn (Mors)

;

davreål, store ål; udtrykket stammer fra,

at fiskerne, der 4 sammen hører til et

vådlag, indkvarterer sig i Thy og på
Mors hos bosiddende folk ved fjorden,

hvor de for kvarteret foruden betaling

giver 4 af de storste ål hver morgen til

værten.

davs, se dags.

de, no., uo. se dø, død,

debel, no

lille vandløb; „så kam dér én bets hwij

muws løbi å ml øivs déhæ smul debsl"

,

Grb. 145. 20; jfr. bynavnet Debel (Devdl)

ved en lille bæk i Lindk. s., Malt h.

æ dæjn ær æ pærmdndi'k (perpendikel)

te æ præstds row (Andst); han slap mxe

æ dæjns åfdr (D.) o: fik det ene stik

af de to i trekort; gi jæn i æ dæjns æn
(D.) spøgende: vende koppen om og

skænke i den hule fod
; fo æ dæjns part

(D.) o: den ringeste del; „de hHål vi

dæjndn få!" så man9n, di spu9 ham, hwi

han it sari i kérkon (Skanderb.); de skels

Idebal] æn (Vens.) bæk, 60 ar som æ dens prer^kdn, dæra fæk di ål

nåw9r (N. Slesv.); di ænør H alti o æ
hal, lisom æ dæjn mæ hans prelpn (vestj.)

;

dæsom a ku wær dyr, så wil a uær
dæjnans hæjst (Lild s.); „led os ikke i

12*
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fristelse!^' så æ dæjn , di såt dæn trida

flask øl få ham (veslj.) ; et par flad-

bundede træsko, en lang pibe og en

snattet næse kendte man i gamle dage

en degn på (vestj.), Sgr. III, 186. 1042;

een dæfn, æn dowl o æn Idqløs krus, de

æ træj un hoskab^r i æn hus (vestj.); di

hår et ant å æ dæjn o ce dudr en moq
(Mors); dæn, dær tæpr æn dæjn, må vær

fålæjn (vestj.); no søri^r Bål (Rold) dæjn
(vestj.), siges til en, der synger dårlig;

æ den må søti, aM»n han æ glai æhr
æj, (vestslesv.)

; „æ dens &n9n'' , navn på
et stykke jord i Fjelstrup v. Haderslev,

navnet forklares ved en fortælling Sgr.

III. 66. 190; den, der ikke dur til andet,

kan blive degn ved Faldborg kirke, J. Saml.

IV. 11 ; kirken er rimeligvis bleven nedbrudt

kort efter 1653, jfr.Kr.VI. 326. 100; som
tilnavn findes degn ikke så sjælden, hvor

personer stammer fra en degnefamilie

eller selv have tjent hos en degn, el. ned-

stammer fra en, som engang har tjent

hos en degn, f. eks. J6r9n deqn (S. Sams)

;

med hensyn til forskellige af de ovenfor

anførte ordsprog, kan mindes om løbe-

degnene, de ældste disciple i de lærde

skoler, der i gamle dage brugtes som
degne i de omliggende landsbykirker og

som næppe altid havde et godt rygte på:

sig; tiUige må mærkes, at degnen i æven-

tyrene jævnlig er den kloge; ordet stam-

mer fra gr. diakonos; se sogne-.

degnekald., no. djænkal æn (vestj.

;

Hetl. h.) = rgsm.

degnekone, no. dæjnkun æn (D.);

déjnkon æn (Lild s.) ; déjnkow^n (Søvind

s.) = rgsm.; også: déjnmada'm (Søvind

s.); no ska vi læ æ dæjnkowdn hus i

næt (vestj.), ordspil, når man skal bage

og dejne, mellem degnekone og en kone,

som dejner, Nyrop, Spr. V. Sk. s. 110.

degnegilde, no. et lille gilde, som
skolelæreren stedse har gjort lille juleaften

for mændene, efterat han om dagen har

modtaget furage og kornion i natura,

J. Saml. VI. 279 (Saxild s.).

degnestol^ no. dæjnstuwdl æn (Agger)

degnens stol i kirken.

degnlus , no. dæjnlus æn (V. Ved-

sted, Rkb.) således kaldtes for en 40 år

siden nogle små tyske sølvmønter, hvoraf

der, såvidt mindes, gik 3 på en lybsk-

skilling (= 6,4 øre); navnet stammer for-

modentlig fra, at de i ældre tider altid

var degnens offer, de hang på degnen;

frugterne af en plante, burre snerre, galium

aparine L., kaldes degnelus (Thy), J. T. 96

;

det hedder også: så arm som æn d—
(vestj.) o : overmåde fattig, jfr. kirkerotte.

dej, no. se dejg, dige, dynd.

deje, no. dej æn (Vens.) løsagtig

kvinde, også S. Jyll. Mb. eft. Outz. ; ordet

findes i en mørk tale : præsten og hans

datter [deje], denen og hans dej [datter],

de gik på en vej, fandt et viberede med
fire æg i, så tog de hver sit, og der

blev et liggende (Vens.), præstens datter

var degnens (deje) kone; oprindelig be-

tyder det frille, isl. deigja; jfr. rededeje,

smadderdeje, spådeje (sebedejesten).

dejg, no. dej i hest. dei (Vens.) ; dej i

(N. Sams) ; dej (S. Sams) ; dij de (Vejr.)

;

dej best. -9t (Søvind s.); dæj de (D.) =
rgsm.; leq, elt dej (Søvind) alm., lægge,

ælte dejg; se sur-.

dejget, to. dæp (Rkb.) klægt, om
brød, jfr. dinget.

dejgskovl, no. dejskhwl æn (Vens.)

redskab, hvormed dejgen skæres i stykker

passelige til at danne et brød af.

dejgskraber, no. dejskra^r i (Vens.)

en skraber til at skrabe dejgen af truget

med.

dejgstikke, no. dejstek æn (Vens.)

et fladt træstykke med håndtag trl at

stikke dejgen itu med for af stykkerne

at danne brød, se dejgskovl.

dejlig, to. dæjld (Malt, vestj.) vist-

nok mest spottende: do ær æn d— kål;

rosende, ikke om skonhed, men om per-

sonlig elskværdighed , imødekommenhed
o. desl. : de ær æn d— man i ham;
„præjsten war elles en dejlig mand",
Blich. Bindst.

; „æ skov vår jo da å sa

dejele, te de er it å beskryw", Gr. GI.

d. M. II. 204 = rgsm.; jfr. Kalk. deglig;

mnt. degelik Sch. Liibb. ; dag-.

dejmål, no. (Salling) hver enkelt

hob af en rad afmejet korn; digemål?

se dige o. smst.

dejn, no. se degn o. smstn.

dejne, uo. den -dr -t -t (Vens.);

dæjn -dr -H (vestj.; Mors, Thy); dejn

-dr -t (Lild s.) — lægge dejg til brød;

go å d— mæ néj, sysle med noget uden

at holde orden på det (Mors); de dæjndr

gåt g (vestj.) om regnen, når den slår
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hårdt og falder tæt; jfr. degnekone,

væle.

dejnekar, no. dæjnkår æn (Hmr. h.,

Llld s.) et kar til at lægge dejg i, bruges

endnu af småfolk; deynkar (1683) J. Saml.

IX. 240.

dejnekiste, no. dæjnkist æn (Thy)
=- dejgtrug.

dejnelæg, no. denlæq (Vens.) varmt

vand, hvori dejgen lægges
;

jfr. knædelæg

;

sidste del af smstn. er sagtens løg, isl.

laug?

dejnetrug, no. dæjntrow æn (vestj.)

;

dentrow el. dejntrbiv e hest. -wd flt. -w
(Vens.); dejntrdw (Lild s.); dæjHråw et

(Sundv.) — et trug, hvori dejgen æltes;

slo æn dæjntrow (vestj.) udtryk fra hø-

arbejdet: hugge således med leen, at den
kun rører bunden midt i skåret, der

altså bliver hult i midten som et dejg-

trug; gåde: var æ de, dær står i hunans

klow (s. d.) mæ staks arm å erp now?
(N. Slesv.), jfr. Fb. Fr. H. 9.

dejnevand, no. dæjnivan de (vestj.,

Røgen s.) vandet, hvormed dejgen lægges.

dejs, no. se dojs.

dejse, uo. dæjs -9r -jst (Andst h.,

vestj., Agger, Vens., Søvind) — 1) falde

overende, å dæjs å kål; haj dæjst baq-

øwBr (Vens.); dæjs om (Malt); han fæk
jæn te han dæjst (vestj.) et slag, så han
faldt; også: han dæjst åp inøn a tænt

03t (Andst) dukkede pludselig op; d—
nijpr (Elbo h.)

; gå slentrende (Hovlbj. h.).

2) flakke omkring (Vens.); så dejsede

de af det bedste de havde lært, Sgr.

VI. 134, drog afsted.

dejsmet, no. se digesmutte.

dejt, no. uo. se digt, digte.

dejter, no. se digetørv.

dekel, uo. se dakle.

dekke, udrbso. dek», dehs! (Vens.)

kald på gæssene; se dal, dal.

dekus, no. der var immer sådan
en dekus ved, Kr.VI. 243; betænkelighed;

på sæll. skal „gore d— ved noget" be-

tyde: anvende fif ved; misforstået frem-

medord, lat. decus, pynt?

1. del, to. dijpl (Løgst.); del, dejd

(Sall.) om madvarer, som mangler salt,

jfr. dvalle, hjejn.

2. del, no. del æn del (Agersk., Bradr.,

Sundv.); dij9l i dijsl (Vens.; hak. Mols,

S. Sams; vestj.; Fjolde, Angel); del æn

dejal (Søvind s.) — 1) = rgsm.; æn del

falk, æn stuws dij9l (vestj.). 2) noget

passeligt efter det, som behøves, et kar,

en skål, et redskab, gi mæ æn dijH o

tæj H i, æn dijH te o træk æ som ud
mæj (vestj., sønderj.). 3) han kær sæ
ey^n dM om el. ætar, han bryder sig ingen

ting om; væn æn ål dM vest, ho æn ii

heho å mest (Angel); han smesr ol del

io(Valsb.) kastede alting; han ku dræj æ
svært som erp del (Valsb.) han kunde

drage sværdet som ingenting; de ær æn
didl va æ ska it bestem (Angel) det er

en sag, jeg intet skal bestemme om; se

part; bag-, halv-, mesten-, neder-, ottende-,

sjette-.

dele, uo.

dijH djel dijd dijpl (D.);

dijH -d -t dij9lt (S. Sams);

20 dej9l dejsl djél djel (Søvind s.. Hads h.);

dij9l dijpldr djel djH (Støvr. h.);

dij9l djépr dijalt dijplt (Vens.);

dij9l -9r -t dij9lt (Agger)

= rgsm.; regnemåden: at dividere (Tå-

ning).

-dele, se alle-, små-.

deling, no. dij^Uri æn (vestj.); dejøUti

(Søvind s.) = rgsm.
;

„de ska nåk ene

wæ go ræjti te me diUrii å rebséijan"

,

soGrb. 172. 3.

delken, no. se dælken.

-dels, se en-, til-.

delsom, to. dijslsom (vestj.. Vens.);

dejelsom (Mds.) som er let at dele.

demant, no. demant æn (vestj.) en

diamant; han bliver var, at hesten er

beslået med diamanter indfattede i guld-

sko; skoene var i orden, og de glimrede

som lyn ; for de var af diamanter, Kr. VII.

40 130. 131; bruges af glarmesteren til at

skære glas.

demat, no. demat æn -9r (D.);

demet et dem^r (Brader.) et mål for enge,

omtr. = 6 skj. land, strækker sig fra

Varde sydpå; ordet er af frisisk oprin-

delse, betyder såmeget som der kan

høstes på en dag; plt. deimet, démt; se

Richthofen: dimeth; Grimm: demat.

demp, uo. se dæmpe.
den, no. se degn.

1. den, påpegende steo. dæn de di

dæm el. dæm, dæn man hans, dæn kun

hin9s, dæn ku si, di falk djæs, ejeform

(D., vestj.) ; dæm mæn, stipn, hus (Mors)

;
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dæm howddsr, Vgnjpæri, grød, viUti (vestj.)

;

hwis æ dæm ø% el. di øq^? dæm øq, dæ
stor, hwis æ di? (Thy); æ di no koqt,

dæm sop ? (D.) ; de war ejt dedæ wa we 96,

det var ikke det, som var i vejen; debi

had foj9n, det, de havde fundet (Lild);

hak. huk. dej el. dæj, itk. de, flt. di

(Vens.); dæn de di (Ålsø v. Grenå); ræn
re flt. ri (Gjerrild) ; han lat ham lelc få de

3. den, 3. pers. pers. steo. dæn, itk. de,

flt. di dæm, dæm (D., vestj.); tonløst -dn

-9m; tæj mæ 9n sawt, gimæ »m (D.);

nu^r g »m, nogle af dem; glå tve ad;

fo dm klep9d; fo fat 9pp 9m, »podæh;

æn ærfkdl oddm; weds law; snak tedam;

så gam^l te dæ go skit9rij we 9n, su

gammel, at der går spøgeri ved den;

de æ di stu9r rédar, di kahr sånt; han

gåri (Valsb.) ; dæn de di (Brader.) ; mærkes lo had nær spipr dæm åm; sånt9 nøj kadi

kan, at „den" bruges om personer: dæH
æhst, dæn æ halanan pr (vestj.); meUri
dæn kå di ent trow (N. Sams), mølleren,

ham kan de ikke tro; de æ gråw som
dæn lær æ klæv9r Iqf (Agersk.), dét er

svært, som han lader munden løbe; ham
måtte han love hans førstefødte, når den
blev i en vis alder, Kr. VII. 115; også

særegent: ta mæ æ dæ^ (Fanø) o: den

da hwæ jen, sådan noget kan de da

hver en; de b9høwdr di'jt, det behøver

de ikke (Lild s.); æ wel ek hå9n, hå')r,

hå9m (Agger) jeg vil ikke have den,

det, dem; snij_ 9r, hæhs ka 9r ek pas,

skrå det, ellers kan det ikke passe;

den enklitiske form -9r (= det) findes

også på Mors, ialtfald delvis, i Vestj.

nord for Skjærnå; powdn -dr -9m, på
genstand, som jeg i ojeblikket ikke véd 20 den, det, dem; wepn -9r -dm, ved den.

at nævne; do go nåk åh hwa dæn sæj9

tedæ, du gor nok aldrig, hvad man siger

til dig; „vil du have paraply med?" ja,

dæn ka jo åp ve, hiva væjrat de ka hlyw,

ja, man kan jo aldrig vide, hvad vejret

det kan blive; jæn kan jo it gij9r 9t

bæj9r en dæn kan, man kan jo ikke

gore det bedre end man kan (S. Hald);

vestj,: siges beklagende: de søl9 stakal,

hån, men også: dæn s. st., bån osv,

2. den, best. art. — vestj. hedder til-

lægsordenes bestemte kendeord æ; æ
Stuw9r hus, æ liU dræri, ål æ stuw9r hus,

ål æ smg dræy^d (D.), hofe gamle høres:

a hij9l9 tij; dæn nøj knyw el. æ nøj

knyw (N. Sall.) ; æ dø fårtoj; æ nar haw;
æ søndr æn; hur ær æ suw9t kow hæn?
— dæn suw9t? — ja! — dæn ggr dær
hæn! — dæn htvij, hur æ dæn? — ær

det, dem; dem flt. kan sammensættes
med hver: di fæk æn daler hicæddm,

hver af dem fik en daler (Agger), ligeså

med jer, os (s. d.); hak. huk. dej el.

dæj, itk. de, flt. di dem (Vens.); tonløst

og enklitisk hak. -i, huk. -9n, itk. -9,

flt. -9m; a hdw9r 9 lisågåt, jeg husker

det ligeså godt; a wel ene håi, hå9n, håd,

håøm; frgi, frgan, frgd, frg9m, fra den, det,

30 dem (Vens.) ; flt. dom, dem (Sams) ; mæn
da i no fæk kadus9n å si (Støvr.) da de nu
fik kardusen at se, jfr. du; flt. dji, ube-

tonet ji, de (Gjedsted) ; i Lild s. : idæn,

mædæn, tedæn, ivedæn, men også: ædn

(ad den) gdn frædn idn mæ9n pg9n tedn

we9n; itk. : ædd odd fræd9 el. ædd gdd

frædd; flt. ædam oddm fræddm el. ædm
gdm fræ9m; ædæn (er den) modæn (må
den) kadæn? modd ædd kadd? flt. modi

æ gamøl kow dær ås9 ? — dæn hå ggn 40 ædi kadi, men også : kandn skapn tørdn

hær æ hijdl aivtdn! — træk dm så hjærn!

(Agger); de æ noda sam; han ku ejt fo
sæ te å gøddn (gore den) gamdl nøj fo de;

ellers dæn gamdl, de sam flt. di, tedi fræmdd
(Lild s.); dæJ el. dh fæjl kun, dæj el.

de fokprt maj, de bnc trej (træ), flt. di;

dæj el. de rø hak. huk. ; de rø itk. (Vens.);

dæn stost; de æ dæn næjsstost (Horn. h.)

;

dæn jæn beqdd kærkdn å dæn kast —

ærdn ? — Støvr. h. : mæ an, pg 9n, ve 9n;

a sg dæm, om msker; a sg 9m, om dyr,

ting (alm. vestj.); di fal å støt dær^; di

slu9st i støk9r (Mors) ; di slow dæm (Thy)

de slog sig; dcén el. dæn, de, di dæm;
tonløst -9n -9t -dm (Sønderj.); gi mæ 9n,

gi mæ at, gi mæ dm; æ så dm- (Bradr.)

jeg så dem, om ting, dyr, ellers dæm;
nu er „de" sædvanligt i tiltale til frem-

(Lyngby s., Mols), den ene byggede kirken, so mede, især til personer, der står uden-

og den kostede — ; dæn, itk. de, flt. di,

men tonløst: jæn o i stu,->r (Støvr. h.)

en af de store; dæn ro koip, di ny hus,

æ hel by (Bradr.).

for bondestanden, i ældre tid sagdes

„han" og „hun"; til gamle blandt bønder

siges „I"; di sæjdr (vestj.) man siger =
de vær sgi (Sønderj.)

;
,jdæn^' hjælpar åw
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te æn prek^n (vestj.) o: en lille ting kan

også komme til nytte; gåde: lih man,

(jåt istan, stæjt i fjcet, hwor stor det i

bihålm? (Malt), opløsn.: det; Klus, Ny-
hus, Båw, kan du stave det med tre

bogstaver ? (vestslesv.) ligeså
;

jfr. Sgr. VI.

62. 580.

den der, påpegende steo. dæn dær
snak (Angel); de dært hok, dæn dæs, di

j

dæs (Valsb.) ; hæ do de dæH (Egebæk). lo

den her, påpegende steo. dænhær
de hær, di hær (D.); de hæ man, de hær
æv^l, di hær æval (N. Sall.); så répd

adæn hær bet^ stomp (Lild s.)
;

„er d ene

Batdl, de hæ m^sk?" Grb. 43. 14; „så

lusk» di hæ to klørar dem liq u^n te

wejdn^ , Grb. 46. 65; dæna hær kål, di

hær kål, også: dænhærs^ns, di hærs^ns,

dæm hær (Verst) ; dæn jæs, di jæs (Vlb.)

;

æn hep krom, destån tm for tvor dbiMr
(Mors); hlyw hær destån æ lob^r nip t&

æ møl! (Agger).

dep, uo. no. se dyp, dyppe.

dependere, uo. depdndi'jar (D.) ; ham
depmde'r a et får, bojer jeg mig ikke

for; lat. : være afhængig af; han måt
dep9ndi'pr! (D.) blive den lille.

deppels, no. se dyppelse.

1. der, påpegende bio. dær dær (D.,

vestj.. Vens., Sønderj.); dip, dep (Verst,

Bj. h., Søvind s., Silkeb., Testrup, Røgen
s., Haslund, Støvr., Sporup, Gimming);

dip (N. Sams); dæ, dær (S. Sams) =
rgsm. ; djæ, som han slap (Silkeb.); han
west, a liqlåmst sku go dær (Lyngby,

Mols); som han no dær såt (Valsb.);

dær å dær (Angel) hist og her ; sporges

:

jeg har gemt nogle æbler, så kan svares:

dæn jær, de jæt huds (Ang.) ; dæn jær, 20 hoivB dej9 ? (Søvind s.) hvor der ?

itk. dejæs, tit. dijær (Bradr.) ; dæn jæ, itk.

de jæ, flt. di jæ (Sundv.).

den hin, påpegende steo. dæn hin

si æ stro'din (Ang.) hinsides strømmen.

dengang, bindeo. bio. = rgsm. dæn-

gåfi (Mors) ; dæjyåy (Vens.) ; degåfi (Ager-

skov) = rgsm.; „vi had snakked om ham
både degång å degång", Blich, Bindst.

dengangstid , bindeo. degoydnsti

(Silkeb.) dengang da.

dennemand, no. alm. i eder og

forsikringer; mulig omdannelse af djæve-

len ta' mig; de æ dæU mæ lown (Lem-

vig); ,,dønn9mæ" , XneVa. 43; de wed a,

dændman tæj dæ o smid dæ i æ wan,

et, de må do dæmman el. dændman^n et

(Fanø) ; de æ dær^man lown, a ska dæw-
mansdns kom apr dæj , også: dæmdn,
dænamans (D.); dærpms (Andst); dæmdn

2. der, henf. steo. dæ, dær (Vens.,

S. Jyll. alm.) = rgsm.; dedær æ gow
(Randers) det, som er gjort.

3. der, ubest. steo. dær, dæ (Vens.,

S. Jyll.) == rgsm.; dær wår æn gåri æn
man i æ muw9s (D.).

derad: „haj her fanan å go uw
dæré", Grb. 182. 23.

deraf: dæra'w (D.).

30 deran: han æ gråw il dæra'u (D.)

meget ilde stedt.

derefter: dæra'pr (D.).

deres, ejestedord, djé, djæ foian

konsonanter, djér, djær foran vokaler, for-

bundet med et navneo. ; djés, djæs ad-

skilt fra navneordet (D., vestj.); dær, itk.

dært, flt. dær forbundet; dæs, itk. dært,

flt. dæs adskilt (Brader.); djer el. djé

hak. huk., djét itk., flt. djes (Vens.); dps
(Gjording v. Vemb); den^n tamæ (Sall.) ; 40 el. did hus (Ålsø v. Grenå) = rgsm.; djæ

piq el. piqdr; piq^n el. piqar'dn æ djæs

(Røgen s.) ; æ stak edl i dæs (deres) dæn
hæst tårdlqi (Valsb.); kom åp o fodjæ

påt9r slatvdn ud (Randers)
;
jæn odje hæjst

(Støvr.); ordet bruges alm. for at daime

ejeform flert. : æ mæn djér hat (Mors)

mændenes hatte, de æ di ands djés

(smst.) det er de andres; de ær æ
piqdr djæ klæjpr; æ Daromdr djæs

50 (D.); æ dræti djæs; djæ hål , klæj>r;

djær arhdd, æUdr, ywlhåjl, drengenes

bold, klæder, arbejde, æbler, julebojle;

æ dræri djæ hwæddhrø, hwåUr, hjæm

(Agger).

dændn tåmæ (Ikast); dændn fg (Mors);

dæn fg el. dænøn tamæ (Rkb.); de ska

dæn vær i æn fart; a hår dan (tdn) et

tij (vestj.); se ed, dæken.

densamme, steo. dænsåm el. dæn-
sam (vestj.) = rgsm.; „desam nét" , Grb.

78. 61 ; désam maj, kuwdn; desam hån,

disam (Vens.) ; mæ ær 9 å dsam, J. M. 50,

mig er det også det samme; Uq mæde
sam (Lild s.).

denstund, bindeo. destån (Thy, Mors)

mens; „de stoens w^a a fri få trøk", Jyd.

I. 9. 1; „de stoens han wannet dem, kam
pigen nie ow lowtet", Jyd. I. 63. 1; tøw
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derfor: dæfå'r (D.); dej9få (Søvind

s.); dæfå (Angel).

derfra: dmfrå', dærfrå, dærfrå (D.);

a kam dæfræ', men : dij^fræ ær a kom9n
(Støvr. h.); „ene tøn i fjm-^tiwæj defro"

,

Grb. 135. 9.

derhen: dærhen, dærhe'n, dærhen
(D.); dijshæn, derhenne, men: dæhæ'n
(Støvr.) derhen.

a it sku sult", Yuelb. 33, jeg lovede,

jeg vilde holde ud, dersom jeg ikke

skulde sulte.

dert, no. dist (Angel, Mellemslesv.)

meget alm. skældsord til dyr, et galt d— ,

en ustyrlig hest; se de d— .' om en lille

bidsk hund; jeg så aldrig et d— , aldrig

„et oje", plat. dat dérte.

dertil: dæ'rte, dærte' (D.); dæ te',

deri: dæri'j (D.); dé æ deri åhre,^^han gek dæ te' ; men dijHe ær a korran

(Støvr.); dé æ lis9 sék9 som dej9 te (Sø-

vind) O: så sikkert som muligt; syk, næj

han lat sæ rask som dijHe (Verst); a wå
lis9 mont9r som dærtd (D.); „di ska sto

dæ riæ som diærte". And. Begr., o: rede

på pletten.

derud: dærud, dæru'd, dærud, dær-

u'd9nfår (D.); dijsuiaj (Røgen) derudad;

dæruc, dæruj (S. Sams); dæruk, derud,

men: hel wan^t depri (Søvind s.).

derigennem: dærigæmal (D.).

derilag, bindeo. dærilaw (vestj.)

imens; derilag han drikker af bægeret,

lader han den halve guldring falde i det,

Kr. V. 221.

derimellem: dærimæl (D.); depr-

imæl (Støvr.); dej^rimel (Søvind s.).

derimod : dærimuw9d (D.) ; dejdrimgi

(Søvind s.); „dejemog

d IV.

derind: dærin, dæri'n, dæri'n, dær-

inpnfår (D.) ; æ dæ nip dæren ? han to

ham dærdn, so dæren (Støvr. s.).

derk, uo. se dyrke.

dermed: dærmæ (D.); hon mats frå
næjm, å dær foat hon hin^s kijar mæ
(Ang.) Hag. 169, hun tog korn fra for

neden og dermed forede hun sine køer.

Tkjær II. 7, se 20 dæruw (Vens.)

derunder dæronsr, dæro'ndr (D.).

derved: dærte, dærve' (D.); de æ
såpn dæro'ni o dæve' (Malt) o: det er

ikke rigtig vist, afgjort.

des, se dys.

des, bio. = rgsm.; es mipr es hhr
el. des— des (Vens.) jo mere jo bedre;

es mijdr mé rør we skit, des mijar røqpr 3

(Vens.) lugter det; „får hon ku hhjw

derned: dærnij9r,dærni'J9r,dærni'jpr zo såmøj es tiU fard", Grb. 86, 24, sameget

on(D.), dænejp, dænép (S. Sams)
;
„dl wbr

falk skul déni", Grb. 51. 160.

derom : dærorn, dæro'rn, dæro'm (D.),

se derved.

derop: dærå'p, dæråp, dærå'p (D.)^

dærap (S. Sams).

derover: dærowdr, dæro'w^r, dær-

o'w9r, han æ dæroiprad frå, han er fra

egnen derovre (D.); kom, do hij9røwd, så

desto tidligere; „de wa såmo hesher"

,

Grb. 63. 69, det var såmeget desto

bedre — ; så mo^l 9s tnpr (Angel),

dese, uo. des -sr (Thy) stille torv

op, 4— 5 ovenpå hinanden, for hurtigere

at torre dem.

desentere, uo. desmti'j^r -dr -H (D.)

desertere, forlade sin plads, alm.

deskaret, to. deskare't (Vens.) om
skal a kotn dij9røw9 ! (Ry s.) spøg ; dær- 40 horn, som tidlig kan tale rent, el. om
øwdr, dærøw^r (Vens.).

dersom, bindeo. dæsom (D., vestj.,

alm.) = rgsm.; „a fek 5 dale te rejsen

å dæms a ku blyw^— ", Yuelb. 12
;
„dæms

a ska si do blyve te et skåen", sst. 32,

dersom jeg skal se du bliver til et skarn.

dersomensind, bindeo. dæsomdns^'å

(Thy glds.), også udvidet : dæsommsrnsnstij

(D.) = dersom, men med højtideligt for-

behold.

dersomenstid, bindeo. dæsomdnstii

(Sall., Heil. h., Mors, Thy); dæsåmdntic

(Vens.) = dersom, men alvorlig for-

sikkrende; „a lout a vil hol uj, dæmsti

folk, dog især born, som veltalende kan

belægge deres ord ; fr. discret, beskeden,

tavs.

destød, bindeo. se detstød.

destånd, bindeo. se denstund.

desuden, bio. desu'ddn (D.); déswan

(Vens.) = rgsm.

desværre, bio. desvæ'r (D.) = rgsm.

;

a æ frå Nevsl desvæ'r (Kolding) ; i Verst

50 hedder det : a æ frå Bramdrop desvæ'r;

jfr. gud.

1. det, ubest. stedo. de æ nær ve H
(D.); nær ve sr (Vejr.), we 9r (Jølby,

Mors); dær ær alms wepr o gi ham noj,
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der er almisse ved det at give ham
noget; de ær ek tepr o wcer hat mæj,

det er ikke til at være tjent med; næn
tejar o tål åmar (Agger) nænne (til det)

at tale om det; ka do wåj H? (D.) kan

du vade det? o: bunde det; læ 9 tvær

(Mors)
;
„da war d ræqti wal" , Grb. 63. 70;

„mæn så ha a ås9 de får d" , Grb. 146.6;

„får onc war d da ene" , Grb. 67. 35;

sammel", To Novell. 21, jeg vilde så

nødig, at du skulde tænke ilde om mig,

mens (at) vi lever sammen; „hjællp ham,
nærensti de haj ha trablt", To Nov. 15,

hjælpe ham, når (at) han havde travlt;

fdlk tvest nåk å å sæj, ded9 drqqsn hon

wa dær (Bjærgby, Vens.) folk vidste nok

af at sige, at dragen var der; også de de;

„de tva lisom der kam nåed ibag ve

di snaks åm d sålæn, J. M. 53 ; så var lo u'oenen å såe, dede a sku hilsen hjemm
H å it læri, sts. 55; han spur vunt o

(jek, sts. 66, han spurgte, hvorledes det

gik ; han vår så fågisks, te jæn ahr ka
tro 9, sts. 70, han var så gerrig, at

man aldrig kan tro det; så tåt han, de

va olt gron jo3r, o de ku væl il gy9r;

så vart 9 ét sttjdr, så varede det et stød;

så so di 9 te æ man, så sagde de det

til manden ; han vil nåk on9rsøk 9 (Ang.)

å sæj , dede Hikke fræ Hakke æ døj"

(Randers); „dede a trowr!" så tywen,

han sad i honshwolet" (Randers), tyven

havde lovet at lade være at stjæle, men
fojede forsigtig til: „dede a trow9r" , det

jeg tror da; han håd, te a ved, et mij9r

en jæn shæUri (D.) han havde, det jeg

ved, — . 2) = som; de war o Kjæs-

hålm te dæ bow9t æn fru; hun hår æn
Hag. 168; så war 9d æn daw (Horn. \\.);^^hun, te hun halt så gråw møj å (Vium,

di ha sjæt (set) 9d (Lyngby, Mols); di

hroq9r 9d (Lild s.); altid om vejret: de

tvartnør sainH o æn æl (vestj.) det træk-

ker sammen til en byge ; de æ jær9rkgl

(vestj.) det er edderkoldt; de sof9 (Sundv.)

det sagtner, f. eks. om regn
;
„di Stjæn9m

mej9r hor liq te wb daw hat owr får å

wæ møj hor ij 9" , Grb. 165. 9, hårde i

det, O: hårde i deres væsen og færd

Lysg. h.); „Sor9n hole få don mé én

h9fdrdrdri, de en hértnaj skul skam sé

we" , Grb. 119. 52; dæj_ ded9 hawn9n stor

9pp (Horn. h.) ; så war 9d æn daw, ded^

Wole å mæ id war ud (ssts.), mens
Ole og jeg var ude. 3) forbundet med
for el. over: forat, fordi: de æ få de te

ål sku fåro'h^r si o do sku vær dæn føst

(D.) for at alle — _, afvisende svar, når

den samme vending er alm. vestj.; her- 30 man sporger, hvorfor en gor noget; han
hen kan også føres udtr. : no ska vi te 9n !

(vestj.) til den, o: afsted; hwætn ær 9t?

(vestj.) i leg: hvem skal gribe.

2. det, bindeo. te (vestj.), de, ded9,

ded9 (Vens.) — 1) = at i afhængige sæt-

ninger, følge- og genstandssætninger ; han

frøs reqt9, te hatr rest (vestj.); han slatv

te ham te han vælt (Støvr.), så at han
væltede; a tii^ksr te han komar iawt9n

\

(Støvr.); de jén hæjst ær, té di æ lijq*'>

møj rænt imél folk; no tøijp9s di, te rawn
ka liså gbt ta 9d såm kraqsr, Kvolsgd. 22

;

han så, ted9 war æn sttø skam (Rander)

;

haj ldw9, de haj uril kom; dær æ sånt9n

spHakøl, de mæ næstsn ene ka hør é onltj

(Vens.) der er sådan spektakel, at man
næsten ikke kan høre ørenlyd; „de wa
så dybt énda, te wbnc jik uwn ej é hans

støtv9l" , Grb. 134. 4; „hqj bane hans

blow straf9t få de te han hå tåt/)9n æn
par stowl (vestj.); de kåm ow^r de te a

håd eri9n knytp mæ rnæ (vestj.) det skete,

fordi jeg ingen kniv havde med mig.

det stød, bindeo. de stød (Mors) =
denstund, mens.

detj, no. uo. se digt, digte.

deunge, no. se dæggeunge.

dev, uo. se døbe.

di, no. se dejg.

diamant, no. se demant.

diderik, no. did9rek æn (S. Hald)

dirk til at åbne låse med; plt. diderik;

jfr. doven-, drukken-.

die, no. dij (Agger), ji dij (Vens.),

gi dij (Vejr.) == rgsm.

die, uo. die el. dij, dic9r el. dij^r,

dij, dic9 el. dij9 (Vens.); dij -9r -dr -9r

(Vejr.), ft. dij9d tf. dijpd (Agger) = rasm.,

mur, de hon ha føj sont i knéslotf fe 50 om horn og dyrs unger; grisen dic9r

war9n" , Grb. 134. 5, han bandede sin (Vens.).

moder, at hun havde født sådan en diel, no. to. se del, dæl.

mandsling til verden; „a vild så nøe, de dien, no. se degn.

do sku tink ill om mæ, men de vi løvve dier, bio. se der.
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dies, sleo. se deres.

diest, uo. se dyste.

diesød, to. dljsød (D.) vammelsød.

diet, no. se dert.

dige, no. diq æn diqsr (D., vestj.

Thy, Bjerre h.) ; flt. diq^r (Andst) ; diqi -3r

(Mors) ; diqi best. -H flt. -a (Røgen, Søvind,

s.); diqi best. diqid flt. diqi>r (Mols);

diqi best. diqsd flt. diqdr (Heil. h.); diq9

itk. -r (S. Sams, Havbro) ; diqi æn diq^rdr

(Sall.) ; dijqd æn -r (Lild s.) ; dik æn dik^r

(Bradr. ; Sundev.); dej e best. -9 flt -ar

(Vens.) — 1) en opkastet vold af jord el.

sten, alm. ; lok diq el. loh æn diq dp el.

gor æn diq åp (D.) lukke hullet i et ned-

faldet dige ; i Jylland findes : Kongsnab dige

(Lysgård h.) ; Margretes dige (Norvang h.)

;

Ramme dige (Vandfuld h.), der mulig er

gamle voldsteder, Nationaltidenden 2805,

23 Febr. 1884, morgen, sp. 9; jfr. gjærde,

vold, gård; se hav-, jord-, kaj-, kirke-

gårds-, kålgårds-, pors-, skanse-, sten-,

tofte-. 2) en grøft, enkelte steder i

Østj. m. Århus og Randers (Mørke, Væet,

Kalø, Rønde); grøft og dige (Mols); jfr.

Gr. GI. d. M. II. 122. 118. 3) i D. findes

to former af ordet: diq, en jordvold til

hegn på marken, diq el. hawdiq flt. -qar,

et dige, der hegner mod havet; men det

sidste ord har dobbelt betydning, idet en

stor, bred grøft hedder æ væstar diq, og

der siges ligefrem : ud ve æ diq o : grøften,

jfr. plt. diek, dam og dige; jfr. grob,

grøft.

dige, uo. diq -3r -dt -H (D., Andst)

;

dej -dr -d -p (Vens.); dik -a deak dik9

el. deli^n (Sundv.) — 1) sætte dige; diq

in, lukke med dige; diq åp får, lukke

et hul i et dige: indiqi^t (Søvind s.), ind-

diget. 2) dige høet, rive det sammen,
så det ligger som et dige, der kan

strække sig 100 al. el. længere, hvorpå

det tømmes sammen (s. d.) til stakke (D.),

jfr. hale streng.

digefod, no. diqfuipad æn (S. Ho)

agerren.

digegrøft, no. diqgrgv æn -grov (D.)

grøft langs diget; diqsi, siden af diget;

diqæn, enden af d— , alm.

digehjorne, no. diqhoivn æn -dr (D.,

glds.) — rgsm.; se 1. ast, 1.

digekarl, no. diqkål æn -kål (D.)

en arbejder, som sætter dige.

diger, to. Mb., meget stor; Thyboen

vil sige, når han ser et ubekendt stort

dyr: „si, hwans for en diger bassi!"

digesmutte, no. diqsmut æn-9r (Thy)

;

diqismut (Mors) ; dejsmet æn (Vens.) ; diqa-

swatf disivat (Agersk.); diswot -dr (D.)

en lille fugl, hirundo riparia; se svitte.

digesrump, no. diq- el. diqsromp

æn (vestj., Vejr., Mors) et stykke nedfaldet

gammelt dige.

digesvale, no. siges at overvintre i

dyndet, Kr. IX. 8. 59.

digetorv, no. dejtora æn = flt.

(Vens., Mors); dejpr æn -9 (Thy); deftøra

(Lild) torv, hvoraf jorddiget bygges; han

æ som æn dejtors i æn sj)an wån (Mors),

klodset.

digetørvspade , no. dejpraspå æn
-9r (Thy) spade til at grave digetorv med.

digevolding, no. diqwåhri æn -ar

2o(Lindk.) et gammelt sammensunket dige.

digevælt, no. diqvætt æn -It (D.)

= digetørv.

digre, uo. Mb. „han blev ved at

digre mig hesten på", nøde, pånøde

(Onsild, Gjerlev h.).

1. digt, no. dæjt (D.) ; deqt (Søvind)

;

dec el. dæjc e (Vens.) = rgsm. ; et kon dejt

(Røgen), men ellers vistnok kun: logn, op-

spind, de hård dæjc å Ibtm (Vens.)
;

jfr. op-.

30 2. digt, bio. diqt el. deqt (Lild s.;

Sall., Agger) tæt, nær; di sepr så deqt

we hwærajdr såm di kan sej; min huws

leq9r deqt op te Jcærgorsdijqd (Lild s.);

deqt åp te æ hus (Mors); plt. dicht bi.

1. digte, uo. deqt -dr -då (Lild s., Agg.)

tætte, gore tæt; deqt æn bod, el. trug, kar

o. hgn. med værk el. klude, jfr. htsk. dichten.

2. digte, uo. dæjt -dr dæjt dæjt (D.,

Andst) ; deqt (Sams) ; dec el. dæjc -dr -d -d

40 (Vens.) ; dejt -dr dejt dejt (Søvind s.. Røgen)

= rgsm. : at skrive vers, men især lyve

;

han dæjtdr åp å æ jowr (vestj.) om dem,

som lyver på stående fod.

digtelse, no. decdls best. -t (Vens.)

opspind, logn.

dikkedarer, no. dek^da'rdr el. de-

kdnda'rdr el. dekdndaridr flt. (D.); gor

d— få jæn, overflødige buk, bevægelser,

jfr. knæfald, kompliment, likomsæs.

dikle, uo. dikdl -kbr -k4t (Sall.)

kildre, se dakle.

dild, no. se svine-.

dille, no. pige, kæreste; den gamle

Stoffer Rakker kom engang med to „diller"
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og flere horn til en gård, J. K. 36. 52,

tatersprog, jfr. Dorlfs Rotvelsk ordb. ; en

pige, der har haft flere kærester (Sall.).

dilter, no. dilc^r i hest. -* flt. -^r

(Vens.) det blev til i søU d— , om et

mske, der forfaldt til drik og elendighed.

dim, no, [dini] (vestj.) tåge, damp
af å el. eng sommeraftener,

dimle, uo. demøl -mUr -malt (Vens.)

;

dymjM (Ang.)

tagen i skældsord og kælenavn: din

slørprt! hvor „din" vistn. er almindelig

i de nordiske sprog: din Icæltrdii (vestj.),

men også: din sødø ori!

ding-dang, således tydeliggores klok-

kens lyd for born:

deii dati, pot æ bon i sæti,

gi vår kp hø, kom smor i vår grør,

gi æ gatndl man si nar9 ! (N. Slesv.)

;

1 ) de demh (Låsby) lo el. dey, da^, præst å dcejn æ liq lari ! (Lime)

;

er tåget; de dembr fåmæ (vestj.) bliver

uklart, dunkelt for mig; om luftens dir-

rende bevægelse på varme forårsdage.

Mb.; go å demH (Lisbj, Terp) være be-

ruset; jfr. isl. dimmr, mørk. 2) demdl

om d (Vens.) formode, ymte om; sto å

denpl øw9r 9 (Ajstrup) drive over noget;

ka do demdl nu^ om9 ? (Vens.) danne
dig en mening om det; ligeså Angel.

el. devi dari, mus i ha/i,

gamdl falk i æ nardrgryr,

hg3n i æ særid!

el. de^ dari, slo æ præst får æ pan
mæ hans sølkan!

el. de^ dati, Klaws æ dø!

hwiltor dø han ?
—

' i gor nat,

vi lo ham o stro,

få han ku et læ^^r go (vestj.);

1. dimmel, to. de æ demølt (Låsby), 20 se Kr. VI. 303. 383. b. 384. a. b. c. Når
tåget, disigt i vejret

2. dimmel, no. wær i demøl om 9

(Vens.) o: formode, jfr. tvivl.

dimmeluge, no. dem9luq æn (Rkb.)

den stille uge; ha så trånt som fanøn i

æ d— , tlmd.; isl. dymbildagavika ; dym-
bil afledn. af dumbi, stum, fordi der i

denne uge ikke ringedes med kirkeklok-

kerne, istedet brugtes et træinstrument,

se Kalk., Fritzn. isl. Ordb.^- under ordet. 30

dimre, uo, de demr9r fåmæ (vestj.)

der går tåge for mine qjne; jfr. dimle.

1. din, no. se dyne.

2. din, steo. = rgsm. ; di, din flt. din

(D., vestj.); cer 9t di hun, ær æ hun
din ? (D. , vestslesv.), itk. ær 9t dint ?

Braderup har: din dit flt. din; Vens.:

dej el. di hæst, din kuw9n, det huks, flt.

din; hæsti æ dej, kwon æ din, hukst æ
det, flt. din; Agger: di man, huws, ?am;40 (vestj.. Vens.).

klokken ringer over lig, og det sidste

slag er „ding", så bliver det næste lig

en mandsperson, er det „dang", vil et

kvindfolk i sognet dø først, Kr.VL 285.329;

Bjærgmanden kunde ikke være i hojeli

for „dingdang' og kirk'sang'", Kr.VL 3. 4;

de underjordiske ku et væ dær få di

man9 derida^ar å så vil di ræjs te Når9

(Mds. h.).

dingel, no. (ie?^?^ (Hmr., Thy; Ang.)

— \) de stor i æn d— , kan blive til

hvad det skal; de hærpr i æn deydl,

som æ kæpri hifiø salighed (vestj.). 2)

æn defpl (D.) et sengebånd. 3) i swær
derpl (Vens.), æn deydl (Mors) en lang,

tynd, dinglende person; jfr. hvingel.

dingeldangel , no. de'ri9lda^9l (D.,

Vens.) — 1) navn på et sengebånd. 2)

flagrende, hængende, upassende pynt

æ de din dæn hgq? æ de din dæm høqdr'^

din ett. flt.; Løgstør egn: din el. din

itk. det flt. din el. din; Ålsø: di hak.,

din huk., det itk., flt. din forb. med et

navneo.; adskilt: den hak., din huk.,

Ydet^ itk., flt. din; Støvr. : di hat; tad9

hat! de æ den, det; æ H det hus? flt.

din; æ i bpn ftoivm hæn? dine ben;

sæt dæ åp po i hæjst, jæn o i hæjst, din,

dingelhovedet , to. deti9lhow9dy

(Andst); de^Mwot (Vens.) — 1) svimmel

(Andst h.). 2) med dinglende hoved (Vens.).

dinget, to. dtn9 (Holmsl.) klægt,

om brød; se dejget, hvædsten.

dingle, uo. deridl -rfbr -rial -tid

(D., Agersk.); ft. deylat (Andst), detim

(Vens.); deri9l -nU -yalt (Søvind s.) =
rgsm., om hvad der hænger ned og

dine. I Sødring, Gjerlev h., siger gamle 50 svinger ; om msker: rave, alm. ; han kåm
folk: ska do ha de (dit) kle9 om de (din)

hals? do må væ glas, do hå9 da mow9r;
Røgen: di piq, din piq9, det hus; ær
piq9n di, flt. din; ligeså Søvind s., und-

derilm in temæ, deijM é, deriUt hæn te

(Andst).

dingleløs, bio. de stor deiflløs (D.)

så løst, at det dingler.
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dingleolie, no. dtti^lnU flt. (Andst)

han hår fat fåmarp d— , spøgende ud-

tryk for fuldskab.

dingleri, no. defiUrvj (Andst) det

at dingle, noget der dingler.

dinglet, to. derib (vestj.) de stor

så d— = dinglevorn.

dinglevorn, to. déri4wdn (Søvind

s.), -wdn (Hundslund s.); deti^lvon (Ager-

dirkefri, to. derkfrij (D., vestj.);

direkfrij (Vens.) = rgsm.

dirle, no. deri æn -dr (Mors glds.)

uldtoje, o: runde triller, som ulden

kartes til for at kunne spindes, se dril-

ling, jfr. tirle, trille.

dis, no. dijs æn (Agger, Rkb.) dis,

tåge.

dise, uo. dis -9r -H (D.), æ loft

skov) = rgsm.; om hvad der ej kam(idis9r, når luften dirrer i solvarmen, jfr.

stå fast, en karl, en pæl.

dings, no. deris i (Vens.); det^k et

el. æn (Agersk.) siges om en tung, blød

genstand; en ting, som man ikke véd

navn på; derisdn (vestj.) tingest, mest

om noget påfaldende: så moj æn særd

detis^n; æn lih darism (D.), om et lille

barn; deris æn -dr (Agger), potte, fad, i

regelen af blik el, andet metal, en lille

Jakob Loj, lokkemand.

disig, to. dis9 (D., vestj.) = rgsm.,

om luften; også om soldis i foråret (D.).

disk, no. desk æn desk (Sundv.,

Ang., Brader.); huk. (S. Sams) — 1) et

bord, alm. (Sundv., Als); alm. rim: esk

å fesk de gir hastd ma år æ desk, esketræ

kan nemlig gront bruges som brændsel;

disk i en butik, alm.; jfr. mnt. disch,

ting til at tage noget i; „folk vild jo tøkzoSch. Liibb. 2) en lille træskål, især

sær om, nær vi tou gammel dingsæ gik

hen å gyut uos sammel ", Anders. Frieri;

æn deris (Vens.) et løsagtigt kvindfolk;

„de wa jej gåii, lisom tijdr, de haj sene

i fat9 huwsmqj déruw te detis9n mé
bréw om peif , Grb. 202. 6, det var en

gang, ligesom tiere, han sendte en fattig

husmand derud til tingesten (kvindfolket)

med brev om penge, jfr. 204. 31; blod-

gryndisk, nødvendig ved ethvert fuld-

stændigt udstyr (Ang.); en træbakke,

hvori sennop males (Brader.); jfr. isl.

diskr. 3) en kalot til at tage på hovedet

(Angel),

diske, uo. dejsk -^r -9d (Agger);

desk -9r -H (D., Andst, vestj.); dhk -d -H
(Søvind s.); o desk åp (Agger, alm.) for

en, til en — 1) sætte megen og god
pølser skal kaldes „dingser"^ mens de er so mad frem. 2) han blev ved at d— op
i kedelen for at koges, da de ellers vil

revne, Kr. IV. 408. 638; jfr. mnt. dink

Sch. Liibb.; ding, dingschen, Schiitze.

dink, no. se dings.

dinke, uo. de'^k -dr -dt (Andst) slå

med små slag på noget, som giver en

klingrende lyd; detik o æ glas; æ
særphgn hæif^r o deyk^r, klingrer; jfr.

tinke.

til mig (vestj.) skælde ud, komme med
bebrejdelser.

diskespringer , no. deskdnsprei^dr

(Agger) krambodsvend, hånsord.

diskklud, no. deskklur el. -klut æn
(Fjolde) vidskeklud.

diskurere, uo. deskuri'jdr (M-a\\) å—
om, samtale, forhandle om.

diskurs, no. kom i diskws om 9t

dinning, no. dinsii ogw -^r (Holmsl. 4o (Malt) i samtale, forhandling, strid; fr.

klit) dønning.

dintel, no, denc^l i (Vens,) doven
person,

dintle, uo. deiicdl -9r -t (Vens.)

drive, dovne; skat do sånt go å denc^l,

næ do we, de ær øwd tijdn?

dippedaje, no. depdda'j æn el. dohe-

da'j (Als); i forårstiden siges i Sønder-

borg: vi skal ur å æ Lajgors Maj å

discourse.

distance, no. se gestans.

disvat, no. se digesmutte.

dit og dat, i talemåden: båd^ dit

o dat o fandn o hans åhmor (Malt);

han ku hwærkdn fo ham te o sæj dit

æhr dat! (vestj.); se i.

Ditmarsken, no. æ dytmæsk (vest-

slesv.) = rgsm., et landskab i Holsten;

plok vås æn d— , en gron bøgegren, so eders Dylmærskens land, de dytmærske

Ladegårds Maj ligger ved Sønderborg:

oplysning om ordet kan jeg ikke give.

dirk, no. derk æn derk^r (vestj.)

= rgsm., se diderik.

herrer, Kr. I. 133. 4. 134. l.

divr, no. se dyr.

djenkald, no. se degnekald.

djæ, djær, steo. se deres.
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djælkin, no. djælkin de (Vejr., vestj.)

hampens hanplante, se dor.

djævel, no. dowl i besl. -/ flt. dowl

(Vens., alm., D., Sønderj.); dæwl æn dæwl

(Andst, Thy, Agger, Øland); dol (Fanø);

dæwdl i (S. Sams) ; hest. dæl^n i eder —
1) = rgsm. ; alm. i eder: dowbn ta mæ
(Vens.); „a ku dæulen namme got nok

li hind; ja, dæulen far hen wel a så!

å dævlen skal! o: så skal da pokker,

And. Barsel; ,så ska dælen føeh (føre)

å fløt je hæfræ", Tkjær II. 88; dæwUn
el. dæhn am9 (Søvind s.) o: annamme
mig; ,slo do Ras Rask, så ska dællen

regiæ dæ", BHch. Bindst. ; dæwli sku ta

dæ! (S. Sams); 7io, gi dawbn læk (slikke)

9t, tæj H (Åbenrå); dæw^ls (Agger) djæ-

velsk; sæt 9n som do hår tån ^n, te

dæwUn søjpr i di lyw, Kr. VIII. 203;

„der fik a, dæwlen fæn, det som a har

haft godt af% Kr. VIII. 206; de bandede

om kap, det var da villest, hvem der

kunde bande stærkest og sætte en djævel,

te ingen havde hørt for, Kr. IV. 237

;

om horn siges : æn ka harik jæn dowl a

dæm o ti i dæm (vestj.); slep æ dowl o

ta ve hans åhmor (vestj.); slæp jej

dowl å ta we inqn (Vens.); „de wa skon-

hdrh dow^hn, de søqt dp te cerk^n" , Grb.

88.61; „ncej, kom da ene te de stu boq!

roht koipn, de sto dowdl i hær" , Grb.

i 14. 143; a trowr de wa klar dæwhn!
(Randers), i en remse; hwær dowl reger

i si ti (vestj.) alm.; djævelen fik lov til

at regere, når der ingen blade var på
træerne, men Vorherre har da heldigvis

indrettet det således, at der altid er

blade på træerne, om sommeren gronne

og om vinteren visne, Sgr. III. 29. 40;

djævelens el. fandens huller er hudind-

krængninger på mellemfoden af svinenes

forlemmer ; det var disse huller, fanden for

igennem, da han blev drevet ud af svinene,

Sgr. IV. 59. 89 fra Fyn, også jysk; se Kr. IV.

339. 436; flæsk var netop mad, de (djæv-

lene) kunde bruge, siden svinene og djæv-

lene havde boet sammen fra Kristi tid af

Kr. V. 207 ; der fortælles, at djævelen

ligger bunden med en stor jærnlænke

oppe over det nordre sideskib i Tamdrup
kirke ved Horsens, Kr. VIII. 394. 724;

tnæ dow9ls gdvalt! (vestslesv.) ; et dojv^ls

gåt krof (kreatur, Valsb.); æ dær et æn
dowl i Hf (vestj.) o: en skjult vanskelig-

hed i en sag el. opgave; dæii hwid dowl

æ war en dæn swot (vestj.) den hvide

djævel O: en ulv i fåreklæder; å, de æ
jæn dowl! (vestslesv.) å, det er lige-

meget, det ene er som det andet: djæve-

len tager ofte skikkelse som en sort

hund, med et oje midt- i panden, el. med
gloende ojne; hvor han farer igennem

efterlader han en styg stank; se f. eks.

10 Kr. III. 288. 387. 89. 92. 93. 96. IV. 240. 338.

j

40—42. VI. 201. 275; se fanden, satan,

den gamle, den onde, den slemme,

Erik, dennemand, ed, 2) om særdeles

slette mennesker, el. om mennesker, der

er udmærket dygtige til et el. andet;

i dæwl (S. Sams) et skarn; han ær æn
dpi te å fesk (Fanø) o: udmærket dyg-

tig og heldig til at fiske; han æ så moj
æn dowl te o prek (vestj.) o: en ud-

20 mærket dygtig prædikant; „dæn dær for

\
æn dowl, han hår æn dowl!" så æ man,
latc æ præst så: den, der får en hustru,

han får en god gave; de ær æn dæwl å

it æn duoy (S. Hald h.) ; i Bln dær lov^r

ål æ dæwl in, byen Rind ved Herning

har forhen været et yndet tilflugtssted

for rakkere og kæltringer; han æ fræ
Skræ, hur ål æ dæwl korner fræ o:

kæltringer, omløbere, Kr. VI. 339. 185. 186;

30 a ska vær dowl får H (Andst) tage

skylden, men også: være den strenge;

de ær æn sols dorn dowl! (vestj.); som
skældsord til kreaturer: din dowl, ve do!

(vestj.); så so han sin te æ hæst: „wo
stejst do dyvel to!" Hag. s. 169, o:

hvordan er det du står, din djævel; til

born og dyr taltes nemlig altid plattysk.

Se hovedpande-, hus-.

djæveldom, no. dowldom (vestj.)

— 1) spøgeri, se advarsel, skidt. 2)

djævelskab; betegnelse også for noget

ubestemt besværligt el. fortrædeligt; „de

gik bestemt gjemmel krat å boski, øue

stien å trærøje (-rødder) å dæueldom",

Yuelb. s. 18.

djævelens båre, no. æ dow^ls hår

(D., vestj.) æg af hajer el. rokker, der i

mængde driver op på stranden.

djævel og jomfru, no. æ dæwl å

50 æ jåmfrow (Thy) en plante, plettet gøge-

urt, orchis maculata L.

djævelskab, no. dow^lskab de (D.)

== rgsm. ; wil hqj æ,l9tpn påla se å få-

dryw ole doiv^lskahd dæ fræ gor å ræj
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djæ sen, Grb. 61. 23, vilde han endelig

påtage sig at fordrive alt dj— der fra

gårde og redde deres son; „hvira æ de

få no dow^elskab å skidt hæ gåer!" råbte

den gamle mand efter det underlige køre-

toj, Kr. VIII. 305, spøgeri,

djævels kør, no. dyw9ls kyjsr (Thy)

en plante, kilebladet vortemælk. euphor-

bia helioscopia L., J. T. 86.

djævle, uo. dowl (vestj.) han dowUs
o draw9s mæ H (vestj.) o: har overvættes

stor besvær og fortræd med det; ,hon

dyule jo hwæ dawsens daw mæ den

ong", Yuelb. 63, o: lever i ufred og kiv

med den unge; a wel ek dæwUs mæ dæ
læyor (Agger) kives; a ska dowl ham
(vestj.) magte.

djævleblændt, to. dæwlhlæn{k^^Qv)',

dæw^lblen (Søvind s.) = rgsm. ; de wa da

æn d— histåri, o: overmåde fortrædelig;

æ do da d— ^ dræri! (Agger).

djbn, no. se dyne.

djong, no. se dynge.

do, no. han hå fondn do i ham,

(Røgen s.) tiltro til, velvillie imod, som
af overordnede mod underordnede.

do, uo. dg dg9 doj doj (Røgen s.,

Hovlbj. h.) ænse, bekymre sig om, regne;

han dor ikke, hvad man siger ham.

1. dob, no. dav æn [-var] (vestj.);

ddf æn (Fanø) ; då^ æn -bar (Thy, Agger)
— en mærketønde, boje; sænkestenene

sidder ved den ene ende af et stykke

reb, hvis anden ende har en lille tønde

af form som en afstumpet kegle (^'4 al.

lang) „dåv" eller mere populært „gris",

der svømmer på vandet; disse „dåver"

skal vise, hvor linen står i det tilfælde,

at ' man på grund af uvejr må forlade

den, Fiedl. & Fedders. Tidsskr. f. fiskeri

1869, s. 43; doh æn (Vens.) korkflod på
en fiskesnore; se dobber, jfr. mnt. dop

eller doppe (htsk. topf), hul runding,

ærtebælg, æggeskal; duppe trækar, Sch.

Lubb.

2. dob, no. dov el. dof æn dovdr (Rkb)

;

daf æn (D.) — en bred lavning i mærsk-

enge, hvor der jævnlig står vand, bredere

end en lo, jfr. slade, rønnel; smal ind-

skæring af fjorden (Rkb.); til dette ord

hører sagtens også det vendelb. udtryk

for en ejendommelig formation, dobber

og rimmer: dobber kaldes de 10— 20
al. brede engdrag og mosestrimler med

en forstyrret vegetation, der gennemskærer
hedelandet på den nordligste del af Jyl-

land og langs med den østlige kyst, hvor

de fortsættes i lange med kysten jævnt-

Løbende linier og adskilles ved de hojere

rimmer eller lyngbevoksede strimler af

hedeland; Mb. se sanddobber, jfr. mnt.

dobbe Sch. Liibb. lavt, sumpet laud.

dob, no. se dub.

dobbedaje, no. se dippedaje.

1

dobbel, to. dåval (D.); dåvalt itk.

(Søvind s.); dåfal itk. dåfelt (Mellem-

!

slesv.) = rgsm. ; dåval så moj; leq dåvdlt;

vi æ dåvalt swawarat (Søvind s.) dobbelt

besvogrede.

dobbelthjærte, no. en slags tegn-

gåde, der fremstiller to sammenslyngede

hjærter, hvilke det gælder at tegne i et

træk ; findes fra Midtjylland tegnet på røde

o lerkar med hvid glasur; J. K. 323. l med
afbildning.

dobbelt kopatte, no. J. T. 22, en

plante, gul rundbælle, anthyllis vulne-

raria L.

dobbeltlåret, to. dåvaklorat (Mds.)

bruges om kalve, en d— kalv =^ æn
hbwsdrkal, se bukselåret.

dobbelt rakker, no. se rakker,

dobbeltrin, no. dåhaltren et (Ager-

sø skov) en længde af 3 alen, jfr, skar.

dobber, no. dbhar æn -ar (Lild s.,

Thy, Agger; huk. Vens.) boje, vager;

æn dobar hehr æn tryjl, dewal sej æn
pen mæ æn syw ot støkar flor (kork)

apo (Lild s.), se kranni; floddet på en

medesnor, der viser, når fisken bider;

jfr. dob, gaj, komave, støver.

dobberline, no. dobarlijn æn (Lild

s.) line, der fra hver ende af „bakkerne*

40 (se 3. bakke 3) går op til bojen, når bak-

kerne er sænkede til fangst; jfr. riber,

dobble, uo. [dobal] (Vens,) spille

tærninger eller brætspil (Sønderj.) Mb.;

svire og drikke, jfr. mnt. dobelen, Sch.

Liibb., spille tærningspil ; i Vestslesv, synes

udtr, at doble at kunne bruges om at

tælle til leg, se ennike.

dobblegilde, no. dåvalgil et -a (Sø-

vind s., glds.); dåvargil (Sams, Støvr.)

»o — gilde, som holdtes, hvor der var sket

et uheld for en mand; der blev anskaffet

en stor søsterkage til 24 sk., endvidere

låntes et sølvbæger og et stort sølv-

el, blikfad, to almind. tærninger brugtes;
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om kagen blev der da slået tærninger;

de mødende gæster fik lov til at gore

f. eks. 3 slag for 4 skill., men det stod

enbver frit for at betale mere el. at

sætte 4 skill. ind flere gange. Den, der

fik det hojeste antal ojne i det bedste

af sine tre slag, havde vundet. Blev

kagen for tidlig vundet, f. eks, ved at

en slog lutter sekser, kunde den, som
gjorde gildet, købe den tilbage for 24
skill., og så fortsattes; der var fri ud-

skænkning af brændevin og kaffe, men
det var ikke fint at drikke ret meget,

uden at man også gentagne gange be-

talte for tærningslag (Søvind s.); bag-

efter var der dans; istedetfor kagen

kunde der spilles om et torklæde el. et

andet stykke af ubetydelig værdi; det

indkomne tilhørte den skadelidte mand,
jfr. Sgr. V. 220. 80(1

dobgræs, no. dofgres (Rkb.) en

græsart, som gror i dobberne, kaldes

også klak, mulig = dontmoq.

dobtønde, no. dovtøn æn (Holmsl.

kl.) raærketønde, boje.

dodder, no. dojr (Agersk.); døddr

(Slrelluf); dåja (Sundev. ; Angel); dor

(Røgen s.) — en plante, camelina L.

;

dåer (Vens.), dowr, dor, dur syd og øst

for Ålborg; i Vestjyll. om græsarterne

bromus secalinus L. el. lolium temulen-

tum; se J. T. 47. 133.

dode, uo. go o ddj (Vor h.) dorske,

dvaske.

dodemikkel, no. dojniekdl æn (Vor

h.) dorsk, døsig person.

dodet, to. dowdd') (Ulvb. h.) ; dowf)r3

el. dutv^rd (Hmr., Hjerm h.); dojd (Silke-

borg); dop (Vor h.) — 1) om får: dreje-

syg. 2) om msker: tung, ør i hovedet,

svimmel; døsig, f. eks. af drik; jfr. doset,

dvot.

doere, to. se dodet.

dof, no. se dob, dab.

doffer, no. dofdr æn -s (Fjolde);

døp æn (Angel) — en duehan, se due;

jfr. plt. duver.

dofuld, no. se dugfuld.

dog, no. se dug.

dog, bio. dåq (vestj.); dåk (Fjolde);

dåk^ns (Mellemslesv.) = rgsm. ; tøs duksns

stel (Valsb.) ti dog stille ; no skal æ dåk^n

gi dæ slet te tak få ma, J. M. 48.

doggens, bio. se dog.

dogger, no. dåqdr æn (Mds., Lysg. h.)

en tåbelig, sansesløs person.

doggeret, to. dåq9r9 (vestj.; Støvr.)

sansesløs, tåbelig; æ manfålk æ så d—

.

doggerfærdig, Mb. efter alder, stand

og gerning fuldvoksen, jysk eft. Terpager.

doggre, uo. dåq^r. -dr -H (Støvr. h.,

vestj.) gå og være sansesløs, torske om-
kring; han gek o takst o dåqrdt omkreri

10 (D.); jeg går jo og dogrer af angst for

at vi skal blive skilt ved det, Kr. VII. 84

;

o dåqdr jæn ud (Malt) lade en sin dum-
hed vide.

doggrehoved, no. dåqsrhowad{kuåsi)

en sanseløs, tåbelig person.

doggrelæp, no. se doglæp.

doggrevild, to. Mb. till. (toggervild)

sansesløs, tåbelig, eft. Terpager.

doggrevorn, to. doq^rworn (Vejr.)

20 tåbelig).

dogi, no. doqi æn (Fur) en væge-

holder af form som en ten med et par

tænger af træ til at fæste pråsen i.

doglap, no. doqlæp æn (vestj.);

dåqffrlæp æn (D.) ; doqlæp et -æsp (Ager-

skov) — på køerne den hudfold, der

hænger dinglende under halsen mellem
forbenene; jfr. dug; eng. dev^^lap, se Kalk.

doglap.

doje, to. uo., se dodet, dode.

dojk, no. dofk æn -9r (Mors) —
1) træprop til at sætte i bunden af et

kar, de lerkar ve æ dojk (Ikast), når

proppen er utæt i tønden og øllet siver

ud, se døk. 2) law æ va kons æn dojk

(Angel) en lille knægt.

dok, udrbso. dok el. doki (Lild);

duks duks (Hanh.) — kaldenavn til gæs,

se dal: duksdal! (Gjern h.) også kalde-

40 navn til duer (Sundev., Andst).

1. dokke, uo. dåk -sr -st (D.) om en

hemmelig aftale, mest om giftermål, di

dåkst st dw9r mæ hwæransr law di tjænt

samsl, også dog om andre hemmelige

planer, jfr. bedatte.

2. dokke, uo. dok -sr -s (Vens.) magte,

tumle en; a ka nak dbk dæ, sånt i hæls

(Vens.) jeg kan nok magte dig, sådan

en slyngel, du er; ham kat dåk (Mds.)

50 ham kan jeg ikke magte.

doktor, no. doqtsr æn -e (D.) =
rgsm.; „doqtsri wa itvri i hans émbs'^

,

Grb. 23. 31; „hqj jiifr e slerisr te sijsn

åp imo doqisn" , Grb. 24. 38, han giver
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et slinger til siden op imod doktoren;

„få tå dogten vild Ajes entj ha te sæ",

To Nov. 20, for doktoren vilde Anders

jo ikke have til sig; a wa ve æ doqtdr

mcB mi sij, mæ mi hijdn, mæ mi jæn yw
(vestj.), o : jeg rådspurgte doktoren om
min side, mit ben, mit ene oje; de

ær æn guwa dowtdr te sow row å te

kyi9r, dæm dær low^r et, di dør

(Mors) foragteligt om en dårlig læge; se

hjemme-, spille-.

doktorbog, no. doqprbpq æn (D.)

lægebog.

doktorliånd, no. doqtarhån (vestj.)

i udtr. leq onør d— o: under lægetilsyn.

doktorkrukke, no. doqtsrkruk æn
-dr (D.) medicinflaske.

doktorråd, no. doqparrå æn (D.)

= rgsm., modsat: hjemmeråd.

doktorsager, no. doqt^rsåqj9r el.

-saq^r (vestj.) medicin.

doktorskrift, no. dåqtdskrotvt (Sø-

vind s.) dårlig, ulæselig skrift; dåqt9-

skrivUn æ gal, apotek^rplaåsr war (Fre-

dericia) vistnok: doktorskriveri er slemt,

apotekernes sammenblandede kram værre.

doktre, uo. doqtar -dr -dr^t (D.,

vestj.); dåqtsre'p -r^ -r^t (Søvind s.) —
1) d— på, kurere på, et ben, en arm.

2) at d— en, prygle, kurere med prygl.

del, to. dol (Vejr.); dål (Søvind s..

Vor h.. Vens.); doH (Fjolde) — smuk,

nok fornemmelig kon i klæder; æn dål,

het9 piq (Vens.); „sit9 to dål duiv9r!"

Grb. 118. 48, sikke to konne duer; „å
så jéj da, de wa så møj dål i wer^

,

Grb. 193. 141, en dag, det var så kont

vejr; si dol ur (Vejr.) være fmt klædt;

i Fjolde = smuk; ikke blot kon, men
også: elskværdig, rar (Vor h.).

dolde, no. do^ æn (vestj., Thy) —
1) en fugl, vipstjærten;

nær wi sipr æ star (stær),

må tm tå æ tål å æ dar (dor);

nær tvi sipr jåmfru dål,

hår æ tcintdr æn mæ ål! (Thy);

se vitte, sommer-. 2) de ær æn swår dål

(vestj.) tøs
;
pige, som ikke er agtet, se dulle.

dole, no. dutp^l el. duw9l æn -wabr

(D., Fanø, vestj.) en el. flere opskårne

græstorv, hvormed grænseskel på marker

afsættes; et dwol (Bj. h.) skel, frem-

kommet ved, at en håndfuld byg sås

mellem tjenestefolkenes små lodder med

hørsæd; jfr. sne-; dole Kalk; mnt. dole,

Sch. Liibb., en grav.

dole af, uo. duwal aw el. åp (D.,

vestj.): sætte doler.

dole afsted, uo, dowl (Mors) drive.

dolehul, no. duwdlhvol æn (D.)

hullet, hvor en dole-torv er gravet.

dolesten, no. duwHstipn (Fanø)

sten sat som dole (s. d.); lægger man
glas under den, kan den ikke flyttes.

doling, no. dowldii æn (Mors) en

driver.

dolk, no. dålk æn (Støvr. h.) svamp-

dåse på en pibe.

1. dolle, no. dåUr flt. (Vens.) mark-

blomster, se dol.

2. dolle, no. dål æn -dr (Andst) en

stor rødbrændt krukke med ører, til

fløde f. eks.; „hun jow hin ploddered

hinner nier i e doll for å skyll æ læhwi

a dem", Blich. Bindst., hun jog sine

dyndede hænder ned i krukken for at

skylle lervællingen af dem; jfr. fløde-,

mælke-.

3. dolle, no. dol æn -ar (D., Andst)

s(Bt, svæjs æn d— om, når smeden svejser

en ring om et stykke jærn således, at

den kommer til at danne et hoved; æn
d— på en skuffe til at tage i: ring,

knap; doUr på kvindestads: slojfer; se

kruse-.

dollebroget, to. dåUhroqd (Mds.)

sortbroget med små sorte pletter, se dol.

dolleret, to. doUrd (Vens.) pjaltet,

udslidt, modfalden om msker,

dolme, uo. se dulme.

dolsk, to. Mb. dorsk, uden liv og

arbejdslyst (Sønderj.).

dolt, no. [dolt'] (Sall.); dblc i best.

-i flt. dblc (Vens.) — lap på klæder,, som
er klodset og dårlig sat på (Sall); pjalt,

trevl (Vens.).

dolteret, to. dblc9rd (Vens.) pjaltet.

1. dom, no. dom i (Vens.) kor i

kirken, jfr. altergulv; htsk. dom; lat.

domus, hus.

2. dom, no. dom æn (D.) = rgsm.

;

a vel ha dom får dt (D.); ujdn Ibw å

dbm (Søvind s.); „hc^ komør te å tetik

åpå, de ku kaski wær hans ijn dom,

hqj jik mé" , Grb. 69, 88; æn krom hån

gir æn nåds dom (vestj.) en krum hånd

o: bestikkelse; betal H i dyr dom (vestj.)

= rgsm.; jfr. isl. domr.
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-dom, afledningsendelse, se drenge-

domstid ; alder-, barn-, djævel-," lille-, mø-,

pige-, rig-, spå-, stakkels-, slemper-, stodder-,

syg-, så-, trold-, ung-, vis-; jfr. -dage.

domfælder, no. dommer; „no vill

han gjø knujje, ment hans domfellere",

'rkjær U. 4.

'

dom.inere, uo. æn gråw domini'p'9n

(vestj.): larm, råben, kommanderen; ,da

a kam hjem, domminihr a noh oerio

kwonn å bonn". To Nov. 10; larmede,

skældte ud.

domkirke, no. domkærk æn (D.)

== rgsm.; se Ribe-.

domling, no. domhrj æn (Mds., Lysg.

h.) en lille tyk dreng, jfr. plt. dumelinck

dverg, dume tommelfinger.

dommedag, no. domdaw (D., vestj.)

domdus arhdd el. wærk (Mors) svært

arbejde ; de ka wår te domødaw (Andst), 20

endeløst længe; dær sepr han ino o ska

wal sej te domdå (Hmr.) om den ned-

manede; di ka snak om domdaw te æn
korner (vestj.); „de gær i æn slirnari!'^

soi hun Mær^f om domdaw (N. Slesv.)

o : det bliver opsat, trækker ud ; så skal

I være bundne til dommedag, Kr. VII. 122.

dommer, no. dom^r é (Vens., Lild s.,

vestj.) en buldrende larm, fra havet;

også enhver anden stærk drønende lyd ; 30

de ga dn donør o æ lowt (D.); de ga

sånt æn dø domsr (Lild s., Agger) en

dump larm.

domre, uo. domdr -mror -H -H (D.),

ft. tf. -3 (Vens.) -^^ (Lild); hår domror
(Vejr.); dom^l -Ur -md -npl el. -mUt
-mist (Agersk.) — 1) slå hårdt med
larm på noget, dom^r åpå don (Vens.;

Agersk.). 2) gore stqj, især om heste

i stalden, når de stamper, sparker mod«
bæsningerne (vestj.). 3) om havets dybe,

drønende bulder for el, efter storm; æ
haw domrsr, de domr^r ve æ haw (D.);

de hår domrad hish daw, de tvår nåk
torm (Lild s.); „hjæramaj slow i lowi

så de domar i hakarn" , Gvh. 11. 25. 4)

go o dom^r (vestj.) gå og tosse omkring,

se dum.

don, uo. se dåne.

don, no. se dun.

donhammer, no. donham^r æn
(vestj.) en plante, typha, og dens aks;

også om eriophorum (Ang.); af andre

former kan anføres : donthammer (Ha-

Feilberg: Jydsk Ordbog.

derslev), dolhammer (Als), dunhammer-
fleg (Sundeved), se J. T. 251. 347; ind-

samledes i ældre tider og sattes op ved

lægterne under taget; når der støbtes

lys, blev donhammer-kolberne dyppede i

tælle, henlagt og brugt til at lyse op i ovnen
med, når brødene sattes ind, idet en

antændt donhammer blev fastgjort i det

første brød, der så blev skubbet længst

ind i ovnen; se dønnehat. Kalk.; jfr.

donvol.

1. donnek, no. don^k æn (Andst) en

tyk, klodset person; dum person (Malt);

også: de æ da æn don!>k, dæn spå!

(Lindkn.) det er da også et klodset, dår-

ligt redskab, den spade.

2. donnek, no. dorpk et (Brader.) =
et donakslaiv (Fjolde) ; et donnekhog (Ang.)

tordenskrald, nedslag i tordenvejr; jfr.

norden-.

donneke, uo. donpk -9r -H (Agersk.,

Mellemslesv., Bradr., Sundv., Ang.) tordne,

sjældnere brugt i Nordslesv., alm. i Mel-

lemslesv., jfr. tordne ; se dun.

donnemors, no. J. T. 251 = don-

hammer (Ålborg) ; donnemosekøller, om
akset, Sgr. V. 7 1 . ,525 ; se Kalk. donnehat,

derunder: dønnemars kølle.

donner, no. dorpr æn (Vens., vestj.)

1) en rus; også don^rt (Vens.); han

hår æn donor g, ggr mæ æn d— ; snakke-.

2) sæt æn d— g (vestj.) en ed; jfr. dundre

svire, Kr. Gadesproget.

donners, bio. donør (D.); donors

(Agger) i tim. : tål donis te jæn (Låsby,

Røgen, Løgstør), irettesætte, tale hårdt

til; „haj tal donis te dhn" , Grb. 27.54;

tol dbnø te (Søvind s.).

donnis, no. æn sær donis (Thy)

en Iqjerlig fyr.

1. dons, no. se dans.

2. dons, udrbso., siger den, som slår,

når man leger tagfat (Linde v. Randers).

3. dons, no. Dagbjærg d— , Kr. III. 5,

en vældig hqj med mange troldfolk,

kaldes også dos, se doris, dojs, jfr. Blich.

III. 588 ; Aasen dos, skort, isl. des, høstak,

SV. dos.

donse, uo. dons -or -ot (vestj.) dunke,

prygle; også: røre i mad, stampe i grød.

donshammer, no. donshamor æn
(D.) den store hammer på over 1 lis-

punds vægt, som stenkløverne bruger.

donsk, no. se dornsk.

13
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donstre, uo. donstar -rdt (Hmr., Ran-
ders) holde hus, være befalende, skænde.

1. dont, no. dont de (Rkb.) ; dontmoq
(D,); dontma el. dontmår (s. f. Ribe) —
en græsart, alopecurus geniculatus L.

2. dont, no. dont (D.) ; dont (Ang.)
— 1) kom i æ gamdl d— (D.) i den vante

arbejdsorden, jfr. sæs. 2) sj. om dont rgsm.,

derimod : de ka væ jen dont, alm. Mellem-

slesv., det er mig ligemeget; de æ m,æ jen

dont; jen dont! lige meget! „no æ de

jæn dont,^ soi hon, „var æ grip te, no
ær æ kow a ål teri!" J. M. 66, nu er

det ligegyldigt, sagde hun, hvad jeg griber

til, nu er jeg ked af alle ting; jfr. Aasen
dont, nt. doont; se dovn.

donvol, no. dondl æn -dr (Vens.);

dondwoh flt. (Røgen, Søvind s.); don^wbl

(Sams) = donhammer; „no a stagre jo

så astej, fann mæ donnewol", Yulb. 77,

O: gevær; se donhammer, donnemors.

dor, no. se dodder, dåre,

dor, no. dgr de (Vejr.) hampens
hunplante, se djælkin.

dorg, no. dård æn (Agger, Thy);

dør^ i (Vens.) redskabet til at dørge med,
jfr. Aasen, isl. dorg huk.

dorge, uo. dåu -r -d (Agger; Lild

s.); der9 (N. Sams) — fange fisken ved

krog, som slæber efter båden, medens
den langsomt ros frem; å dbrd de aer

å gi æn het3 røk t9fram i snqrdn å så

læ dn go tdhqq^ ijen (Lild s.); å dørd

makarel (Vens.); krogen er forsynet med
en blank metalfisk.

dorgelod, no. dørdlå i (Vens.) lod

af bly c. 1 pund tungt, som fæstes til

dorgen.

dorgenmarscti , bio. ddrq^nmas
(vestj.) fort, fremad uden afbrydelse, se

durk, jfr. Aasen dorgen, holl. doorgaand,

doris, no. doris een (Mors) dysse,

kæmpehoj; se dons, dojs; lang-.

dork, se durk og smstn.

dorke, uo. no dårksr e, de æ dårkd

(S. Sams) mildnes, stilles, om smærter.

dorli, to. se dårlig.

dorn, no. dorn æn (vestj.) — 1)

et stålstykke, der går spidst til for enden,

hvorom smeden danner ringe. 2) ubest.

betegnelse for en hvilkensomhelst gen-

stand, man intet navn véd på (Sall.);

dorn (Gjern h.); jfr, mnt. htsk. dorn, torn;

Aasen dor; den, dings.

dorsk, to. dask (Vens. alm.); dåsk^

(D.) — 1) = rgsm., om mskr alm. 2)

om får, drejesyg (Thy, Mors, Støvr.)
;

jfr.

doset, dvot.

dorske, uo. dask -dr -H (D., Mors)
— 1) sove, småslumre, dovne, a vel leq

å dask let, go å dask ad, ska vi vær

fære, må vi et d— ; go å dbsk (Mors)

drive, være doven. 2) herhen hører

sandsynlig: go å dodsk ve et arhdr (Ager-

skov) gå og drive over det.

dorskefår, no. dåskfgd et (Silke-

borg) skældsord til en doven og dorsk

kvinde, om karlfolk siges: dåskvéjs æn,
dorskevæder.

dorsker, no, dasker æn (Agger)

dumrian, dosmer.

dorskhed, no. doskhid æn (Agger)

i udtr. o wæk jæn åp fo d— o: give

én en irettesættelse, så han ikke går og

sover over sit arbejde.

dorskhoved, no. skældsord; å sær
dåskhowe (S.Sams); dåskhowi {løvmas.).

dorski, no. dåski æn (Gjedved)

skældso. til en dorsk person: din d— .'

Dorthea, no. dår9t el. dårte (D.),

også dårt9 (vestj.); doris (Mell. Slesv.)

alm. kvindenavn ; æ påsklildr skal ægøm^l

å Dårtifs nat, væn di eåda skal ægøm3l
æn jærnhat (Bylderup), se Kk. ordspr.

141. 1.569; no skal æ te dd mæ gal Dårta

(Thy) o: den store slæberive; se sorte-.

Dortheas lillie, no. en forårsblomst,

galanthus nivalis, L. (Andst); jfr. Kaikar.

1. dos, no. dås (D., N. Slesv., glds.)

æggeøl, sødet med sirup el. honning og

som frembåres ved gilder i gamle dage.

2. dos, no. se dojs, dåse, dusin.

dose, uo, duw9s (D), han gor å

duw3s9r ad, med betydn, at gå sanses-

løs; se dode.

dosel, no. dossl æn (Mors) tosse.

doset, to. dos9 (Agersk., Sundv.);

duw9S9 (D., Andst) — 1) om får: dreje-

syg, alm. 2) om msker: svimmel, tung

i hovedet, se dvotte, æn dowso kal (vest-

slesv.) O: sansesløs person. 3) dosi

(Vens.) om vejret: disigt; dosende?

dosle, uo. dos9l dosldr dosalt (Mors)

tosse om; go å dos^l i 9r.

dosme, uo, i udtr, som: dåsm æ
hynør ud (D.) skælde ud for dosmer,

dosmerhoved, no. dåsmarhuy^f) æn
(D.) skældsord: dum, tåbelig person.
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dot, no. dåt æn -t (Elbo h.); dut,

dot, dåt, -t (D.) — 1) en tot; skal alene

være brugeligt i Ang. i forbindelsen: en

dot silke (Hag.). 2) dot, dåt (D.) en

prop i en flaske, se flåd-, glas-; dut

(vestj.) en sut til småborn, jfr. sukker-

patte. 3) dåt een -» (Søvind s.) halm-

visk, hvormed man tækker hæs: man
tager en håndfuld halm, knytter et hoved

på topenden og stikker det ind i hæsset, lo

dotte, uo. dåt -9r -H (Elbo h.) —
\) å dåt skælfesk, at plukke hæftetrådene

af muslinger. 2) dot sæ (Røgen s.) om
ilden; dæn dof^ sæ o: dølger sig, brænder

ikke stærkt.

dov, no., uo. se dug, due, duve.

dovelspande, no. se duelsepande.

doven, to. ddwn el. down (vestj.);

dbwdn (Vens.) — 1) — rgsm. ; om msker

og dyr
;

„gid a lp møt i mi særi !" så 20

æ down dræri, han sod nåqen o æ sæti-

ståk (vestj.); down. stvyn kom3r et lånt i

æn frøsdn mødsri (vestj.); jgrdn ær ålti

fråsdn få dæn sow, der æ dbwdn (Sø-

vind s.); di dåw9n fær ålti trav9U æmor
awtctn (N. Slesv.); frå, suw^l gor nijpr o

te awt9n ve di down hælst arb9d (D.);

di ddwn æS^r te di swæddr o arhdd^r te di

frys (vestj.) ; ddwdn dræti fohær sæ hæhr
en han gor tow gåri (Mors) ; han æ så 30

dbwdn, han gå (gad) et o klø sæ sjæl

(Sall). Sgr. II. 124. 593; dbwdn de æ do

som lul i H kar (Skanderb.) ; tow dbwdn
ka ræk /dw^vestj.); siges: „a æ dbwdn!"

så kan i spøg svares: „så æ do gwpd o

leq o!" med ordspil mellem doven og

dun (s. d.); en doven og en duelig skal

have hverandre, for kommer to duelige

sammen, vil de samle a (altfor) moj, og

kommer to dovne sammen, kan de ikke«
bjærge og ernære dem, Kr. VIII. 368.

2) om drikkevarer som øl, brændevin,

der har mistet kraften; dbwn øl gir

dudl9 falk (vestj.) talemåde; jfr. Aasen
doven, isl. dofinn ; beg-, lud-, marv-, skind-.

dovendiderik, no. dbwdndiddrdk æn
(vestj.) doven person.

dovenkaj, no. (Randers) == dovenkrop.

dovenkrop, no. ,Pier de wa no

oltir en dowenkrop" (Rand.) doven per- so

son, af en jysk remse.

Doven-Lars, no. Dåwn-Las (Agger,

Vens.) kommer over folk med dovenskab,

som Ole Lukoje med sovn; no æ Dåwn-

Las nuk komdn øwdr dæ! æn Dbwdn-Las
(Malt) en doven person.

dovenlig, to. dbwnh (Rkb.) temme-
lig doven.

dovenskab, no. dbwdnskab é (Vens.)

= rgsm.

dovn, no. se dun.

dovn, no. dbwn (D.) de æ jæn d—
med en syg, ligedan ; de æ mæ jæn d— ,

ligemeget, se dont,

dovne, to. se dunet.

1. dovne, uo. dbwn -dr -t (Lild s.;

Søvind s.) = rgsm., drive.

2. dovne, uo. dbwn -dr -dt (vestj.;

Vens.) dulme, om smærte; æ tændbwndr,

de d— æ tæn (vestj., Agger); de hår

dbwnt nøj i min tæn (Lild s.)
;

jfr. Aasen
dova, sagtne; slovne.

dovre, no. se davre og smstn.

dovsling, no. dovslinger kaldes de

to småpiger, der går foran brudeparret

til kirke (Gjøl).

dovvergilde, no. se dobblegilde.

dovt, no., uo. se duft, dufte.

drab, no. æ fæk drav te ham
(vestslesv.) o: jeg fik ram til ham; æ
fæk drav, også dræv, te dt (sts.) lykke

til at gore noget.

drabant, no. draban't æn (Rkb.

Vens.) bruges som et slags skældsord

de æ så moj æn særd d— i ham (vestj.)

ital. trabante, livvagtssoldat , skal være

dannet af tsk. traben, dsk. trave, seWeyg.

dråbe, uo. drqf dræfdr, drodf drofdn

(Ang., Valsb.) tf. drafdn (Bradr.); drab

dræbdr, drabt el. drodb drabt (Fjolde) —
måske mest i overført betydn., de drodf

han gåt (Ang.) træffe, have held med
sig, dr— gode tjenere, dr— den belej-

lige tid ; væn æn smirdr stidn æblan æ hun:

dæn e dræfdr dæn pifdr (Ang.) ; drqf sæ,

hændes; se Lyngby Sj. Spr. s. 60, anm.

draddel, no. draddl æn -dr (Andst,

Malt); draddl æn -dldr (Lild s.) — 1) en

toje af kartet uld, jfr. drald. 2) penis

(Andst). 3) de æ de bård draddl mæ
æ væjr, mæ æ høst, mæ Soren (Fanø)

o : det står helt ilde til med —
;

jfr.

dralre,

draddelsmø, no. en slags elvepige;

han mødte en d— og han sagde: „god

dag, min kjæreste!" dermed vendte hun

sig og så fik han at se, at hun var hul

i ryggen; Kr. VI. 55. 79.
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draf, 110. se dråbe.

1. drag, no. draw e best. -w9 (Vens.)

;

best. drawH (Søvind s., Røgen) ; draw best.

draw9d flt. draw (Heil. h.) ; draw æn (Thy,

Mors) ; draw æn -w el. dryw æn -w (Vejr.)

;

drmv (Rkb., Hmr.); dryw (Sall.) — i)

leskaft, se arm-, høle-, klæp-, le-, slå-.

2) æ drbw o æ sUvstijpn (Rkb.) drevet,

jfr. drev, vrangel. 3) drow æn (Thy)
stykket på hjulploven mellem hjulene.

2. drag, no. \) é draw (Vens.) et hug,

slag; se nakke-. 2) æn dråq (Holstebro)

en dræt, fangst. 3) go æn dræj (Andst,

D.) hugge et skår helt igennem marken;
de æ stræri, nær æ dræjar æ så låy,

(Malt). 4) han hår æn guwd dræj (vestj.)

en stor byrde. 5) de gor æ hijdlo dræj om
(vestsl.) o: det går hele raden om, hører

mulig til dreje no. 7) han hår æn guw9
draw o æn hjoli (vestj.) en god lempe
til at bruge den; gi dræj! (Mors) giv

tid. 8) æn dræj (vestslesv.) et bånd i en
løbegang; jfr. lang-, sej-.

3. drag, no. draw æn (Agersk.) ; draw
itk. (N. Sams); dræj æn (Kolding); dræj
æn (Angel, Als) ; draw (Mors) — 1 ) draw,
landtungen ved Thyholm (Mors); jorden

der kaldes æ drawshjwt; den landstrim-

mel, der mellem Flade sø og Limfjorden

forbinder Agger med Vestervig kaldes

„æ draw", Geogr. Tidsskr. II. 131; lige-

ledes ved Oddesund, hvor tungen hedder

æ sundraw, ved Hilligsø æ hillisødraw;

ved Langøre, Sams; i Verst v. Kolding

hedder en lav kærstrækning æ skifdraw;
dræj i Angel, landtungen, der forbinder

Holdnæs med fastlandet, på AIs Kajnæs
med øen; draw -dr (Agersk.) forklares

at være et stykke jord, som hverken er

ager el. eng; æ draw kaldes åmundingen
ved Dragstrup, Mors, ligeledes en rende
i Limfjorden ud for Nive. 2) draw e

best. -w9 (Vens.) havskellet, hvor bølgerne

løber op og drager sig tilbage; dybet

mellem den inderste revle og strand-

bredden, jfr. havsvælg, slug.

1. drage, no. drgqs el. drqqi flt. draqdr

(Lild s.); draqi æn -dr (Husby); dråqj

æn -dr (Rur, Hmr., Hjerm, Thy, Mors,

Fjends h.); dråq æn -3r (N. Horns h.) —
andrik; dragien løb uden om tyren og
sagde: „sajt, sajt, sajt", Kr. VII, 314;
se and, andrik, kok, pævs-; jfr. eng. drake,

plt. drake.

2. drage, no. dråq æn (vestj.) et fabel-

agtigt væsen ; der boede en drage (i hojen)

;

folk kunde om natten se ham fare op
igennem hojens øverste top og han var

helt gloende som glødet jærn og så lang

som en læssestang, Kr. III. 38. 51; man
kan vænne flyvende drager til sig og
give dem bryst, så kommer de med
penge til en; det kan både mandfolk og

1« kvindfolk gore. Når mandfolk har store

bryster, kommer det af, at de har ladet

dragerne die dem, Kr. IV. 366. 207 ; drager

og øgler er kokken både fader og moder
til, for han ruger dem selv ud og det

kan han gore, når han er seks år, Kr.

IX. 7. 51; en ildkugle er egentlig en

flyvende drage, en ilddrage; en flyvende

drage er en ånd, der ruger på skatte,

Kr. VIII. 366.051; kan man være så heldig

s!0 at kaste stål over den, må den bringe

skatten, Kr. IV. 366. 205, 206; „i Gxåhjæra,

Wijbsiq bak9r å Sqj^lsbjæra leq9 de stu

skat å søl å gul å en draq leqs dér å

rug^r øw^r f); .... hon é da så glowi

som swol så ilgnist^rn sput9 frå hær;
.... hon kam skriji så lån •'^'^"^ ^'^ ^^^"

ståri å ilgnistdrn prost frå hær" , Grb.

135.2.6.15; dragerne har en lang gloende

hale, kan man komme til at kaste ild

30 over dem, så falder de ned og så vil

man finde penge i halen, Sgr. II. 30. 223;

prinsessen skulde gives til dragen, og det

var en vanddrage, Sgr. V. 133, jfr. Kr. VII.

116 ff. ; fuglen, der i æventyret skulde

bære Hans, var den „ store verdens drage "

,

Kr. V. 22; der var fred på slottet for

dragebesøg og sådant noget skidteri, sts.

s. 24, jfr. Fb. Fr. H. s. 36, Hesten står

på hojen bundet, dragen haver ham
40 slaget, Thiele Overtro 1 23. 527 i en be-

sværgelse, Kr. III. 44. VI. 17,35. VIII. 306.

520. 400. 742; V^erlauf, Antegn, s. 152,

Wutke 49. ,57 o. fl. st.
;

gr. lat. drako.

3. drage, uo. tosse omkring; go å

dråq så sæ^t i H; hwa gor do å dråqsr

ætsr ? (S. Hald h.).

4. drage, uo.

draw -9r drow draw9 el. draw9 (Vens.)

;

draw -w9r drow drawdd (Heil., Horn h.)

;

50 draw -dr drow drawdn (Gimming);

draw -9r drow drawd (Havbro s.);

draw -w3r draw9t drawH (S. Hald h.),

ft. drdw, tf. drawm (Støvr, h.);

draw drawø drawt drawt (Søvind s.),
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ft. drow tf. dratpat (Hads h.), ft. tf.

drawt (Røgen);

draw -w9 drbtp drawdn (Hvejsel);

drow -9r drow drbtp^n (Mors; Thy,

Agger), ft. drow tf. drowdd (Lild s.)

;

dråw -9r drow dråwan (N. Sall.);

drow dråw^r drow drowdd (Mols);

dræj -3r dråw dråwm (D., Andst), tf.

dræpn (N. Farup, Spandet) ; ft. dråw,

tf. dræj9n el. dråw^n (Agersk.)

;

draj -9 draw draw^n (Åbenrå);

dræj dræpr dråw dræj^n (Bradr.);

dræj -9r dråw dråw^n (Angel), jfr.

Lyngby, Uo. s. 91. 3.

drej -dr, ft. ett. drud fit. drow, tf.

drowm (Fjolde) —
1) intr. ; rejse tilfods, tilvogns, almindelig;

ci dræj9r te Ryr9, vi flytter til Ryde;

a Lijin, til Lygum (Bradr.); vin9 ska do

dræj? (Sundev.) når skal du flytte? draw'

te Bajs (S. Hald) rejse til Randers ; dræj

te mærken (vestslesv.) rejse til marked;

draw ow (Søvind s.) rejse bort; a drawH
æt9 toba'k (Silkeb.) rejste efter t. ; æ sky

dræj^r mijdr (Brader., Fjolde) skyerne

trækker stærkt. 2) opdrætte kalve, lam,

føl, horn ; dræj tåw kal i æ or (N. Slesv.)

;

dæn dær et dræj^r, dæn et æj^r (vestj.)

0: den, som ikke opdrætter, ejer intet.

3) trække, om heste el. lign. ; æn drbw^r

hwot (Mors) den trækker stærkt; drow

æn klåk (Thy), drow din klok, a hår

drowdd klok (Lild s.) trække op, alm.

;

draw én slivstin, også: dr— i hn si—
(Søvind s.)' trække en slibesten rundt;

drow fur æ hyli (Mors) o: dreje slibe-

stenen for at hvæsse høleen, det gor

sædvanlig den pige, der binder op; draw
woj (Havbro s.) trække vand op af brønd;

i særegen betydning: go hæn å draw
komn åsté' (Vens.), ka do et drow æ
howdddr aste' ? (Mors) o : flytte koen,

hovederne, skal efter Mb. også betyde:

malke (Vens.); draw si on (Søvind

s.) drage ånde. 4) samle honning, om
bier; æ blf ka tih kom te å dræj ior

(Malt); mulig hører herhen udtr. hun æ
guw9 te o dræj smor, hun drow moj

smor (D., vestslesv.) glds. om en pige el.

kone, som er dygtig til at samle smor.

5) o dræj: fiske med våd; tage bakkerne

op af vandet (Holmsl. kl.); drow tvuj

(Mors) ; a ska hen o dræj (D.) o : drage

fiskegarnet op; m dråw wo umj, æ klåk

wa syw (Agger). 6) belra^kke loft og

vægge i en lade med lagener til gilde

(Als), se dragepige. 7) de dréjar (Fjolde)

trækker fra vinduet. 8) drow sæ (Thy)

vokse, om kreaturer; dræj sæ (Andst)

slå sig, som træ i tort vejr; han drow
sæ (Angel) nølede; han drow 09r (vestj.)

nølede med at sige ja'; dræj sæ a (Ager-

skov) afføre sig klæder, ligeså Sundeved,

Thy; draw å (Vens.), drej aw (Fjolde),

drhj o"- (Svesing); dræj å si klæpr
(Mors); dræj sæ o, iføre sig klæder

(Agersk.), dratv i (Vens.), draw i si klæjdr

(Mors), drhj o" (Fjolde), drej i (Svesing),

dræj sæ om (Agersk.) skifte toj; æ koti

fæk sæ omdræj^n i æ jæjos klæ^r (Vlb.)

kongen fik sig omklædt i jægerens klæder.

9) dr— af: dræj aiv (Brørup s.) rejse

afsted, også: besvime; dr— fra: dræj hø,

kvon fra: modtage hø, korn ved høgabet

og lægge del i laden (Sundv.); dr— i:

de dræj9r ij (vestj.) det trækker ud, varer

længe; dr— i land: „drau do båre

bærrefisket i land te mæ", Andr. Bars.,

ræk bergfisken op til mig! dr^— i lave:

draw i law (Vens.) bilægge tvist; dr—
ind til: dræj in te (Mellems!.) o: gifte

sig med; dr— ned: draiv æn skif nepr

(Fanø) sætte et skib i vandet, lade det

løbe af stabelen; dr— op: dræj æn sjmn

åp å æ kel (vestj.) alm., trække en spand

vand op af brønden ; dræj falk åp (Ang.)

bedrage folk, holde for nar; dr— over:

de draum- øw^ (Søvind) om regn: går

forbi; se drages.

dragebånd, no. Mb. — 1) et ind-

hulet, omtrent 1 alen langt træ, som
fiskere ved Skagen og i Vensyssel, både

mænd og kvinder, spænde om krydset

for således ved hjælp af slagtovet, et smæk-

kert tov, som hæftes til enderne af drag-

båndet, baglænds at trække flyndervåddet

op af vandet (Vens.), jfr. bælte, stagbånd.

2) dræjbgn æn -bon (D.) en åben jærn-

ring med ombojede ender, hvorigennem

en skrue, så ringen kan strammes ved

skruen (æ pin). 3) dræjbM et (vestsl.) et

bånd i en løbegang, til at snore sammen
med

;
jfr. løber. 4) drakbdn et -9r (Fjolde,

Angel, Mellemslesv., Sundeved) buksesele,

dragebåre, no. drawbor æn best.

-bo9n flt. -bor9r (Vens.) tohjulet lille vogn

el. bør, der trækkes af msker, til at køre

gront med.
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dragedukke, no. dræjdåk æn (Malt)

;

drowdåk æn (vestj.) — et hemmeligheds-

fuldt væsen, som holdt penge til huset

(Malt), og som nytårsmorgen skulde have

sin ordre for hele året, hvad det skulde

slæbe hjem (Lonb.); en nisse: drow-

dok^r hår nåk tådn dd (Lild s.) siges,

når noget er bleven borte; en mand
kunde fange flere laks end alle andre,

man skulde tro, „at han havde drbw-
dåkdr o 9m" (Rkb.) o: havde magt til

at drage dem til sig; dråqdok æn, en

pige, der pynter sig letfærdig for at

trække karlfolks opmærksomhed til sig;

dræjdåk (D.) en skilling, der altid kom-
mer tilbage og trækker andre med sig;

de bor i bakker, Gr. GI. d. M. 1. s. 146.

152. 153; nogle sige, at bønderne kunne
have „nisser", husmændene må nojes

med dragedukker, sts. II. 84 fra Falster;

jfr. vekseldaler ; dragedukke, Kalk., trylle-

dukke, der kan drage penge og held til

sig; dragdokka, Aasen, vætte som samler

rigdom til huset; jfr. mandragora-roden,

„heckmandl", Wutke s. 99; Werlaufs

Antegn, s. 497; drageskilling.

dragegarn, no. dréjgarn et = flt.

(Bradr.) fiskegarn, som trækkes af 2

karle ved fire reb, for enden en pose,

hvori iiskene samles.

dragehjælp, no. den el. de, som
hjælpe til at trække våd; pigerne og

belsene, som benævnes drawhjælpi, går

med træsko, J. Saml. III. 72 (Råbjærg s.).

dragehom, no. J. T. 233, en plante,

spergula arvensis L., se 4. drage 6.

dragehumle, no. J. T. 64. 294, en

plante, snerle, convolvulus arvensis L.,

drawhonpl (N. Sams) ; dråghommel (Mols),

kaldes også dragelilie og dragerose (Sax-

ild); fordi den „drager" (se dragehom)
med hvide blomster?

dragehæg, no. dræjhæq æn (Holmsl.

kl.) en kort stang med en krog på,

hvormed den mand, som „drager" bak-

kerne, griber de fangede fisk og kaster

dem over i „skolekisten" på båden; der

tager „skolemesteren" krogen af fisken

og kaster den i „dænden".

dragekiste, no. drawcist æn -dr

(Vens.) ring og lænke, som forbinder

hjulplovens ås med forstillingens hjul-

akse; se bomkiste; uden at sige et ord,

gik manden hen og tog dragkisten af

åsen, Kr. VIII. 1 22. 233 ; drawcistpej (Vens.)

en pind befæstet til lænker, mulig til at

stille hjulet med.

dragekjæde, no. drawkijad æn
(vestj.) kæde i de gamle træplove, fæstet

tæt ved langjærnet; ved hjælp af den

trækkes ploven.

drageknude, no. drbwknud æn -dar

(Thy, Mors, Agger); dréjknur æn -rar

o(Agersk., Bradr.); dræjknud æfi -dar (D.,

Malt); drawknu æn -ar (Vens.) — en

knude, der kan trækkes op, mods. hor-

knud, knøtknud; slojfe (Agger).

drageløkke, no. drawløc æn (Vens.)

;

drbwløk æn (Thy) — slojfe, der kan

løses ved et træk.

dragen, to. i en enkelt forbindelse:

kod å æn dråwan kal (Fanø) fedekalv;

se føl-, land-, mælke-, op-, på-.

dragepige, no. dræjpik æn -pika

(Als) piger, som til gildesfærd „drager"

loen med hvide lagener.

drager, no. dræpr æn (Nymindegab)

drenge og unge karle, som i gabet drage

våd og fange sild til es.

dragerive, no. drejrywa æn -rar

(Agersk.) en slæberive til stubber, se

harke, hungerrive, slæberive.

drages, uo. — slås; „de gang te

30 di ve Kjøvvenhawn mæ amrål Nielsen

drowes", Blich. Bindst. ; også: di hår

æn syq hår å drowes mæ (Lild s.) o:

at trækkes med; drages med døden:

draw -W9r -wa -w9 (Vens.); drbw -ar

drbw -wan (Mors; Thy); æ kal leqar å

dråwas mæ æ dø (Hmr.); æn drowar

(Thy) ; æ kal dræjar (D.) ; han æ hegynt

å dræj, han lo å drowasl mæ æ dø; o

dråwas mæ dødan (Agger); se drage.

40 drageskilling, no. dræjskælafi æn.

(D.) en mønt, som drager penge til sig,

se dragedukke.

drageslæde, no. dræjsle æn -ar

(Andst) håndslæde.

dragested, no. dræjsté æn (Lonb.)

et sted, hvor man har ret til at sætte

garn ude på Ringkøbing fjord.

draget, to. drgqa (S. Sams) med
hvid ryg, om koen; se grå-, kors-, rød-,

50 sort-.

dragetoj, no. dréjtoj de (Agersk.)

hestesele, bringetoj af hamp el. læder.

drageværk, no. dråwværk de (vestj.)

nølen.
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draggræs. Jio. drawgres (vestj.)

rimeligvis flere plantor, en sivart, juncus

liliforniis L. ; scirpus cæspitosus L,, kaldes

også koniuler; navnet hidrører fra, at

stænglerne kan trækkes op, uden at

planten følger med.

dragkiste, no. drawkij^st æn (vestj.)

;

drqkist æn -3/-(Fanø) ; dræjkest æn (Andst)

;

drawkist el. -kwist (Agger); drawcist æn
(Vens.); drawkist æn (Støvr.) = rgsm.;

han hår H så gåt, som han sod i hans

nmwdrs dræjkist (Malt) el. i hans åh-
mors d— (Vejle).

dragkistelås, no. se sæt 7.

dragkisteskuffe, no. = rgsm.; „så

jawwe lion dæ hæ kaiiesage nie i en
drawkjeskof, Tkjær II. 91.

dragning, no. dråqnati æn (vestj.)

såmeget et mske kan bære.

dragon, no. drago'ipn æn -itr (D.)

= rgsm., en ryttersoldat; jfr. fr. dragon

;

se røver-.

dragsug, no. drawsuw æn (vestj.)

drivende tåge, havgus.

dragt, no. draqt æn (Vens., Agger,

Søvind s.); drakt æn (Sundev.) — 1)

såmeget, der kan bæres, æn draqt ræw-
/i'j^ns (Lindkn.); en dragt prygl (vestj.). 2)

en dragt klæder, alm. ; se klæde-. 3) åg
til at bære spande i (Sundev., Søvind s.).

drag-tvege, no. [drowtiveql æn] (Sal-

ling) — 1) når skovboerne, lovringerne

(s. d.) fordum bragte vognhjul til marked
i den træløse egn, var de befæstet på en
dr— , en foreløbig aksel med kløftet stang;

se 1. drag 3. 2) skældsord: tværdriver.

dragvand, no. drowwan æn (Hmr.)

plaskregn.

draj, uo. se drage.

drajse, uo. se drøse.

dral, to. dral (Angel, Mellemslesv.)

trind, trivelig, siges om korn, grise, hunde-

hvalpe; jfr. plt. drall.

dralderalal, no. „dier ka folk ikk'

fo sæ in dralderalal". And. Begr. o: rus.

dralle, uo. dral -9r (Lysg. h.. Vens.)

løbe raslende ned, som småsten af en

vogn, jfr. ralre.

draller, no. drahr i (Vens.) — 1)

pjalt, revet nedhængende stykke. 2) sen-

drægtig person; de tu drahr får ham
(Vens.) o : han blev sent færdig ; se traller.

drallerbukse , no. drahhbws æn
(Løgst.) sen person.

dralleret, to. drahr<> (Lisbj. Terp)
dratfingeret; pjaltet (Vens.).

drallerflngret, to. dralfæti<frH (Sø-

vind s.) er den, som lader falde, hvad
han bærer.

drallerpil, no. drahpil i (Vens.)

langsom person.

draliervorn, to. • drahworn (Vens.)

i sendrægtig.

to drallerværk, no. drahwærk é (Vens.)

— 1) pjalter. 2) sent, dårligt arbejde.

dralre, uo. drahr -ar -9 -3 (Vens.)

være sen i sit arbejde, go å drahr øwara
;

hwa gor do no å drahr^r æt9r (Vens.)

driver ; læ ds no drahr å ! (Vens.) komme
afsted, jævnt langsomt; drah mé nowdj

(Søvind s.) gå ubehændig med noget,

så det stadig er i fare for at falde fra en.

dram, no. dram æn flt. -m el. -m»r

20 (Vens., Agger, D.); dram i (S. Sams);

dram æn (N. Sams) — en snaps, ordet

hører N. Jyll. til, i Sønderj. snaps; en

kappons mé tow dram i; di hoj fbt dem
nbwd dramd (Søvind s.); æn dram i æ
kusk æ lis9 guw9 som æn skral i æ pisk

(vestj.) el. som æn skip haw9r i æ Jiæst;

de ær æn skam o btj jæn in o æn dram,
nær æn ey^n hår (Malt), ordspr.

; fo

æn stuw^r dram, æn låfi dram (D.),

30 /"o æ.n dram åiv^no æ hrænmn (Malt);

j
få én sturacd dram (Vens.), udtryk for

I

en rus; jæn dram o tbw dram o let

mijf>r gor æn ful man (Kolding); han ka

ta ve æ dram (Sall.) o: drikker sig fuld;

„drammen ha fåt fåmøh mån"; „dram-

men fæk a da bout mæ " , To Nov. 7

;

hun vilde sommetider tage sig en jævn

god dram; når de så imellem fik en

stor dram, Kr. VJII. 130; do æ nåk frå Jan
40 (Jærne) sbwn, dær drekdr di syw a jæn
dram (vestj.) spotord mod Jærne sogns folk

;

ji jej æn tor dram (Vens.) fise, jfr. due;

fg æn dram (vestj.), Også: et slag i an-

sigtet ; se rejse-, snakke- ; af gr. drachme.

dramstykke, no. æ dramstøk, en

gammel dans (Holmsl.).

drank, no. drarik (Agerskov, D.)

;

drårik i, de (Vens.) — 1) spøl (?), affald

j

ved brændevinsbrænden. 2) meget tynd

60 spiritus, som første gang er løbet fra

masken og skal omdestilleres, æn ka tap

æ hår d— ud a hans nij^s (D.) om en

dranker.

dranker, no. drårikar .i (Vens.)
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i al-drårik^r, en som drikker alletider og

allevegne.

1. drant, no. drant æn (vestj.) — 1)

vi fæk æn guw9 dr— pæri, skcélørpr,

kuwdn, en slump, men der ligger vistnok

også det tilfældige, uformodede i ordet,

det slumpelige, jfr. slant. 2) go å slo

drant (Holmsl., Thy) = slå dank, drive;

læ wås no slå drant æn timøs tij.' (Agger).

2. drant, to. draM (D., vestj.) : nåw^
drant stro9r, enkelte, fjeintstillede, et strå

hist og her ; a fæk æn drant dram (Rkb.)

en enkelt med lange mellemrum; „dær
ær æn drant!" (en enkelt) så han æ
dræ^l om æ lus, da fon di førdtijw i

hans halskle (vestj.).

drante, uo. drant -dr -dt (D.), ft. tf.

-ad (Agger) spilde noget, klatte det bort,

drive, drant si pæri hæn (D.) klatte dem
bort; go å drant niæ H, således at man:
spilder eller taber, kom drantdn håqapr,

komme drivende efter andre; o drant

(Agger) holde hvil; se dratte, drint.

dranthoved, no. dranthuws æn (D.)

en person, der klatter sit gods bort,

kaldes også: drantkræmør, drantkåk.

-drantlende, tf. se til-.

drarle, uo. drar^l -rldr -rdl (Ager-

skov) falde ned i mængde, f. eks. æbler,

når træet rystes; ordet bor mulig staves:

dradle, måske omsætn. for dralre, se dralle.

dras, no. dras best. -9 (N. Sams)
uaftærsket rivelse; se drøs, om-.

drasfnld, to. drasful a lus (vest-

slesv.) o : så fuld af lus, at de drysser ned.

drasle, uo. c^mssZ (vestj.); de hegyrør

o dras9l (Malt) regne med enkelte tunge

dråber.

drasmoden, to. drasmodn (vestsl.)

så moden, at kornet drysser af.

drasse, uo. dras dras drqst drast

(vestslesv.) ; dras -dr -dt (D.); drasi -dr

-dt (Løgst.) — drysse; æ sne dras ner

a æ taq; æ kodn dras- a (vestslesv.); gp
o dras a'd (D.) være doven, drive; gp o

d— mædt (D.), gå uforsigtig, så man
spilder, se drøse.

drasselregn, no. drasdlræjn æn
(vestj.) = drqsdlwan (vestj.) regn med
store dråber; se drisle.

drassepind, no. Mb. en driver, doven

person. Mb. under dråde.

drassibukse, no. drasihows æn (Løg-

stør) en driver.

drasvåd, to. draswbt (Sall.) våd,

så vandet driver af det.

drat, no. drat æn (vestslesv.) en,

som lader alt falde ; han kom fqrdfi li mét

i dratdt (Søvind s.) o: just som vi sad

og intet tænkte på.

dratfingeret, to. dratfe^drd (Andst)

som går og taber, spilder, hvad han

har i hånden, se drante, dvatte.

drathændet, to. drathånø (D.);

drathqnd (Agersk.); drathæhc (Vens.) —
som taber, hvad han har i hånden.

dratte, uo. drat -dr drat (D. ; Ager-

skov, Vejr., Thy, Mors); drat dratdr dratd

(Vens.) — 1) lade falde (Mors), drat æn
bpq (Lindkn.); hwant kan do sånt gp å

drat ol tefi hæn (Lild s.); drat o drant

dt væk (D.) sætte noget overstyr ved at

klatte pengene bort. 2) falde, falde om,

han drat om, de drat frå ham (D.);

„hpij faj i sijn å gbdami e gpsæq, de

wa drat^" , Grb. 74. 3, han fandt i siden

af gadedammen et gåseæg, som var fal-

det (fra gåsen); de drap fræ ham, lisdm

måq fræ æn træt hælmos, Sgr. II. 108. 487

(Fly); gp å drat mæ néj (Vejr.) gå og

spilde el. tabe, hvad man har i hånden

;

kom drapn haqæpr (Andst) komme bag-

efter; også som udråb: drai, dær fpl dt!

(D.); „drat!" så Ma Rat, hun tavt hindr

åfdrpæti far hun kam te æ åltdr (vestj.),

siges når en taber noget; jfr. drante,

dvatte. 3) nøle, drive; go å rfra^ (Hanh.).

dratteast, no. i ordspr. [væn al æ
fåwl flytvdr, flytvdr dratøst mæ] (Sommer-

sted) el. [væn al æ fåwl ska skp (skide),

ska dratødst mæ] (Sundev.), Kk. ordspr.

113.1275, se drattenæb.

drattehæl, no. drailiæl (Hmr.) en

person, som lader alt falde, hvad han

bærer.

drattemikkel , no. dratmekdl æn
(vestj.) — drattehæl.

drattenæb, no. i ordspr. nær andr

fbwl vel skid o jæn, så vel dratnep mæj
(Ulvb. h.), Sgr. I. 220. 1218, se dratteast.

dratterov, no. dratrotp æn (D.)

— drattehæl.

dratteskank, no. dratskåifk æn (Lild

s.) — drattehæl.

dratvorn, to. dratvon (Agerskov;

Andst, fl. st.) — 1) en, som lader falde,

hvad han bærer. 2) de kontdr så drat-

von (Agersk.), lidt efter lidt, i små dele.
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drav, no. draw (D., vestj.) — 1)

spøl, mask; uwsd som dr— (vestj.), våd

som dr— . 2) sump, mose (N. Jyll.).

drav, no., uo. se drag, drage.

-drav, se sav-.

dravkar, no. drawkår æn (vestj.)

kar til svineføde.

dravkule, no. drawkul æn (vest-

slesv.) en gravet beholder til mask.

dravne, uo. se drukne.

dravs, lo. draws (Agersk.) han er

ikke så d— , så ringe, så fejl; eft. Mb.
fyrig, ufortrøden (Varde).

dravso, no. drawsow een (Mors)

en skidenfærdig kvinde.

dravtønde, no. drawtøn æn (vestj.,

Mors) svinetønde, hvori alt affaldet fra

huset samles til svinene.

dravvåd, to. drawwud (Thy) helt

gennemblødt.

drebel, no. se drøbel.

dredden, to. dreran (Agerskov);

drerm (Bradr.); dræ^t^n (Ang.); drærdl

(vestslesv.) — forkælet, om born (Ang.);

tvær, umedgørlig, i Sundv. kun om køer;

drilagtig (vestslesv.).

dregge, uo. dreq gå^n (N. Sams)
tjære fiskegarn.

dregges, uo. se dræ.

dregle, no. se drægle.

drejdok, no. se dragedukke.

1. dreje, no. se drag.

2. dreje, no. måske kun i en enkelt

talem. : no ka dær vær dræj å fær
(vestslesv.) nu er der udsigt til en ven-

ding i sagen; jfr. 2. drag 5.

3. dreje, uo.

dræj -ar -H el. ft. drbw tf. drbwdn (D.

;

Agersk.);

drej^ -9 -dt drept (Søvind s,);

draj -9 draw drawen (Åbenrå);

drhj -d drbw drej9 (Sundev.);

dræj -<>r dræp dræp (Vens.);

træj (Fjolde) —
Formerne i ft. og tf. synes tildels opståede

ved sammenblanding med uo. drage. —
1) sætte i omdrejende bevægelse, dræj
æn slivstijpn; dræj sæ rojen omkre'fi

(Vens.); han stær å dræj9r sæ som æn
IpH i æn pespåt (N. Slesv.); æ klåk æ
dræjpn el. drotcdn (Plougstr.). 2) frem-

bringe noget ved arbejde på drejerbænk,

ft. drbw, tf. drbipdn el. dræpn (D.), jfr.

svarve; han drbw mæ æn vinpin (D.).

drejekrans, no. dræjkråns æn (D.)

på vejrmøllen: ringen, hvorpå hatlen

drejes.

1. drejer, no. se drager.

2. drejer, no. drejer æn (D., Sundv.,

Vens.) ; drejpr i -ar (Vens.) ; drejf> æn -ra

(Søvind s.); træjar æn -as (Fjolde, plt.

dræpr) — håndværksrrianden som drejer;

se. ben-, knokkel-, lire-, luren-, rokke-.

drejerbænk, no. dræjbætik æn -^k

(Sundev.); dræprhærik i -yk (Vens.) =•

rgsm.

drejerlad, no. dræjlaj æn (D.);

dræprlaw e (Vens.) = rgsm.

drejeskammel, no. dræjskamal æn
(Bradr.) stykket over steldet på forvognen,

hvori kjæpstokkene (s. d.) ere befæstede.

drejeskive, no. dréjskyw æn (Tov-

strup) pottemager-skiven.

drejeværk, no. dræjwærk æn (Thy)

= drejerlad.

drejkest, no. se dragkiste.

1. drejl, no. se drægle.

2. drejl, no. drejl de (D., Andst);

drel de (N. Slesv.); dril de (Angel) —
en særegen vævning af lærred til hånd-

klæder og duge; æn par drejls bbwsar

(Andst); et dréjals hankle (Søvind s.);

jfr, tsk. drillich; se byggryns-.

drejle, no. dræjl æn -ar (Mds.,

Støvr.); dréjlati æn -a (Lisbj. Terp, Hvils-

ager) — uldtoje, se drilling.

drejlsvæver, no. drejlsvæwar æn
(D.); drelsvoway (N. Slesv.) = rgsm.

drejste, to. se dristig.

drejtelig, to. Molb. trivelig, om born

I

(Støvr. h.).

drele, uo. Mb.; soen siges at drele,

j

når det bliver kendeligt på yveret, at

40 den snart vil fare (vestj.).

drem, no., uo. se drom, dromme.

drems, no. drems i drems (Vens.);

dræmsi æn (vestj.) — en langsom person.

dremse, uo. drems -ar el. dræms -ar

(D. ; Vens.) ; drems -ar -ad (Mors) ; droms

-ar -at (Bradr.) — at være langsom i

arbejde, i tale, ikke just doven; jfr. drimle,

dromse.

dremsehoved , no. dremshuwa æn
(D.) - dremskræmar (D.) langsom person.

dremset, to. dræmsa (Varde) d—
i æ snak, langsom, tung i tale.

drernsevorn, to. dromsvorn (Bradr.)

langsom af færd.
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dremsling, no. dretmldri i (Vens.)

en trevl ; hun sa å kUpd de i jém drems-

dreng, no. dreii (Fjolde) ; dræti (alm.

form); dræti æn (Sundv., Ang. ; sydligere

end Solt drcedti); i flertal forsk, former.

I. dræri -^ (Thy, Mors, Vens., Husby,
Bur, Vejr., Støvr. h., den storste del af

S. Jyll., hele vestkysten). II. dræri -r^d

(Løgst., Heil. h., Uth, Nimtofte, Tørrild, lo

Hvejsel, Vejlby ved Fredericia, Gjørding^

Grindst., Jannerup, Nykirke, Lyne, Lemb,
Bjært, Sundv., Åbenrå). III. dræri -rii

(Randers, Halling, Gimming, Falslev,

Rødding, Almind v. Viborg, Sams, Dover,

Sporup, Vejlby v. Århus, Bjerre h., Davbj.,

Sall., Røgen s., Hads h.. Vor h., Tåning s.).

IV. dræri -%dr (D., N. Farup, Ribe, Ran-
ders egn, S. Hald h., Egebæk, S. Jyll.).

V. dræri -riir (Mols, Ålsø). Enkelte former 20

kan mærkes: drceri el. dreri -dr (Haslund

V. Randers) [? -fi<fr]', dræ^ dreni (Falsl.

v. Mariager); drci^ -iji, best. flt. -gir^n

(Hall. V. Rand.) ; dræn -^i, best. flt. -ydnd

(Gimming v. Rand.); „men drængien wa
it så tåsset", Tkjær II, 97. — 1) = rgsm.;

modsat pige alm. ; do kat jo, væn do da
vet, la jin a din dræti hæhr pikdr, få
han hæ hydn nak a håi slaw, løf ætdr

^m (Ang., Hag. 172); til bom, der rører so

ved rokken, siges: dræy, dræri drevdl-

dræj, hiva vel do ve mi råk å træj, de

skal a go hjærn te di muw^r o sæj (Sall.)

;

æ dræn ^^M ^^l (Agger) o : drengenes bold

;

de ær æ dræy^r, dær vin^r i æ føst (D.) o

:

hornene vinder i begyndelsen i kortspil;

drenge med røde luer, Kr. III. 26. VI. 1.

VIII. 6 O: bjærgfolk. 2) tjenestedreng, i

mods. til karl, lærling; sæj9 do dræn te mæ,
a hå tjænt kon^n som æn kål ! (Malt) ; « cpr <o

en^n dræn, de wa mi mow^r hæhr et,

Sgr. V. 29. 127 (vestj.); de æ bæjar å
wær æn gu dræn efi æn ren ^^h Sgr. V.

32. 195 (Himmerl.) ; dængån do læjH mæ te

dræn, da glærnt do o gi mæ guspæn (vestj.)

siges, når man undslår sig for at gore

noget, man anmodes om; de ær unt o

vær dræn, de æ war o vær dræns dræn
(vestj.), nær æ man æ hen, sed^r æ
dræn får æ buræ'n (vestj.); er det«"

en rest af betydningen dreng = karl?

drengen hedder i bornerimet: snu i

seng, Sgr. V. 150; mug i stald, Gr.

GI. d. M. III. 190; Alat (alert) i

J. K. 38. 10; kom sold dræn-' (Andst)

siger man til en hund, man vil lokke til

sig, og som er skamfuld. 3) om voksne;

æn dåw9n dren (Fjolde) ; ligeså : æn garnsl

dræn (vestj.) glds. en gammel ungkarl;

de „Fagsbøl drenge", en familie fra Faus-

bøl i S. Jyll., der i kampen mod polak-

kerne vandt en hæderlig navnkundighed,

se Fisch. Slesv. Sagn; de ær æn slem

dræn i ham (vestj.) gærne i betydn. vold-

som slagsbroder; ligeledes ironisk: æn
rar dræn, pæn dræn (vestj.) o: rigtig en
slyngel. 4) en lille krog, som spinder-

skerne bruge til at trække tråden ud gen-

nem tenens oje med (Sundv.), jfr. tendreng,

tyvetrækker; „drenge" kaldtes en slags

søslinger (s. d.), på hvilke syvtallets præg
var lidt forskelligt fra de sædvanlige;

man fortalte om dem, at de stammede
fra en dreng, der var i kobbersmed-lære;

han sultede og gjorde hver morgen en

falsk søsling og købte sig et stykke brød

for; da det blev opdaget, blev han ikke

straffet, fordi han havde gjort det af

nød (D.); at slå „drengen" (Viborg) o:

meje det sidste korn på marken ; høsteren

og optagersken skal have flæskepandekage

;

„drenge" kaldes i Vens. sammenbundne
store tojer el. luffer, der teses (s. d.), jfr.

drilling. 5) åldis9s dræn {Søvind s.) o: alle

dereses dreng, allemands dreng
;
pnmt^ns

dræn (Søvind s.) er udtryk for den hojeste

grad af dovenskab; æ slem dræn (Andst)

sildesjælen o: sildens svommeblære; æ
slem el. æ gal dræn (Varde) madpiben på
det slagtede kreatur, jfr. hvæs, vesel ; sorte

drenge eller slemme drenge, J. T. 343,

meldrojer i rugen; vræpn dræner (D.)

klejner, en slags kager; jfr. isl. drengr;

bonde-, bud-, hæls-, hunde-, høst-, ko-,

krambod-, lang-, lære-, mel-, mur-, peber-,

plis-, plov-, rug-, skole-, skomager-, skræd-

der-, smede-, små-, snedker-, stad-, tjeneste-.

drengebarn, no. drærphån æn -bon

(Andst) ; dræn^bån e best. -bånt, flt. -bon,

best. bon (Vens.) ; dræn'tbon et (Søvind s.)

= rgsm. ; å, æn kan åhr ved, hwa løk

æn dræn^bån ka ha, dær æ foj æn synda

mån! (Andst).

drengedage, no. dræn^dqw flt. (D.)

=^ drengeår.

drengedomstid, no. drændomstij

(Mors, Thy) i mi dr— o: i mine

drengeår.
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drengegilde, no. et gilde for skole-

drenge (Ang.), se Hag. under gilde.

drengehandel, no. dræridhaM æn
(Andst) en handel, der går tilbage; en

handel, som en dreng kunde gjort den;

w gor ey9n dr—

.

drengeknægt, no. drærj^næc i flt.

-knæc (Vens.) ; dræii9knet æn -9r (Randers)

— modsat „ pigetøs
'^

; de ær ene c^eUs

mæ di dræriknæc (Vens.).

drengerose, no. J. T. 25, en plante,

engelsk græs, armeria vulg. Wilden. (Ribe).

drengestreg, no. dræ^istreq æn -d

(Søvind s.) = rgsm.

drengetal, no. dræi^tal k (Vens.)

drengenes klasse; „hqj mat hol selskab

mé kdl9n, héhns ku haj wæ wes åpå å

hhjw rent i drétitalt" , Grb. 16. 24.

drengetid, no. dræi^tij (Vejrum);

dræriHij (D.) ; dræ^tic (Vens.) — drengeår.

drengetræsko , no. dræyitræsku

(Silkeb.) et handelsudtryk = tomlinger

(s. d.).

drengevorn, to. dræt^vorn (Sundv.,

Angel); dræ^won (vestj.) — i Sundeved
lapset; ellers drengeagtig.

drengeår, no. drætiip^ flt. (Søvind

s.) = rgsm.

drengsvogn, no. dræriswown (Sall.)

den lille bjorn, et stjærnebillede ; udtr.'s

forklaring se karlsvogn.

drep, no. uo. se dryp, dryppe.

drerren, to. se dredden.

Dres, no. Dres (vestj.) forkortelse

af Andreas (s. d.).

dretten dratten, se drint drant.

1. drev, no. droiv (Adelby s., Angel)

at plukke dr--, pille tovværk op, jfr.

norsk driv.

2. drev, no. drøw e (Vens.) — 1 ) et

lille tandhjul i en mølle; også drevet på
en slibesten (Andst h.), jfr. vrangel. 2)

æn drow (D.) et kløftet stykke træ, hvorpå
den gamle hjulplov lagdes, når den kørtes

i marken, således at skæret ikke gik i

jorden, jfr. træl. 3) drift, gang; kom i

drøw, i gang; dér er ey9n drøw i 9n,

om en hammer el. kølle, intet slag i den;
dær æ gat drow ijd (S. Sams), det samme

;

han wa komen son i drøw, te han ku it

stans, o: kommen i fart (Søvind s.); se

boghvede-, bækkel-, male-, over-, pille-,

plov-.

drevel, no. se drægle, dribbel.

-dreven, tf. se durk-, over-.

dri, no. uo. se dræ.

1. dribbel, no. drevH æn (vestj.);

drebal æn (Thy) — 1) en dråbe, en

ubetydelig smule; æn dreM kap (Thy);

tæj sæj æn lih drevH, dær ær æn dr— i

æ flask (vestj.). 2) drøv hos drøvtyggerne,

tøq drebdl (Mors, Agger), ligeså: tab æ
drebdl, se drøv; do står som do hår tabt

lOflg drebsl (Agger) o: stå som en, der har

mistet sans og samling.

2. dribbel, no. dræv^l (Agersk.) dæn
dr— , om en savlende person: herhen

hører formentlig udtr. : han ær æn drøwl

el. æn drøwUr (vestj.) en der går lang-

somt, sent; se drægle.

dribble, uo. dreval -vbr -v4 -w^j! (vestj.,

Andst); drebdl -Udr drebdt drebolt (Mors,

! Thy); drævH -vUr -vdl -val (Agersk., vest-

20 slesv.) ; dræf9l -pr -fdt -fait (Bradr.) —
uvirk. savle; spilde, når man spiser el.

drikker, af skeen el. munden ; løbe dråbe-

vis; sto å drevH mæsr, spilde; de drevhr

nijpr, løber dråbevis ned (Vejr.) ; de drevd

æpn (D.) det løb netop ; overført o dr—
æ ti^ hæn (D.) spilde tiden; se sægle;

dribe, drile 1.

dribblemund , no. drevdmon æn
(D., vestj.) = dribbleskjæg.

dribblepisse, uo. drevdpes -sr -H

(vestj.) lade urinen løbe dråbevis.

dribbleri, no. drevhri'j de (Malt)

om flydende genstande: tyndt, dårligt

gods, dårlig brændevin.

dribbleskjæg, no. drevHskæci æn
(vestj.) en savlende person.

1. dribe, no. drib æn -»r (Vens., Ag-

ger) en dråbe; de vare glade ved at få

en dribe at varme dem på, Kr. VII. 77;

40 hwærkdn drib hæhr drob (Agger) o : ikke

det allermindste; jfr. drevle; tag-.

2. dribe, uo. drib (Mors) dryppe;

jfr. 2. drive 7, isl. drjiipa.

dribvåd, to. se drivvåd.

driel, no., uo. se dræ.

drift, no. drowt æn -wt (D.) ; flt. drowt

(Bradr.); drowt æn -dr (Vens.); drowt

et (Agersk., Angel) — 1) forårsarbejdet

(vestj.). derunder indbefattes da de for-

50 skellige sædetider : æ hawdsætij, el. hawdrse,

hyqse o. s. v. ; ordspr. : som æ drøwt æ høst;

æn gowd dr— gir åhr æn reri høst;

møj tar i æ drowt Ibw^r æn gow9 høst-

løwt, tort vejr under arbejdet lover en
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god høst-løft, byrde; jfr. dræt. 2) går-

dens, markens drift, han hår dt grom i

drowt; æ gor æ gåt få drowt (Malt h.);

i gpi drowt el. bodrdwt (vestsiesv.). 3)

en flok, der drives med, kreaturer, også
om msker; æn dr— kre, om msker: di

kåm i hij3ld drowt (D.); løs drowt (vestj.)

kreaturernes græssen over alle marker
uden at være tojrede. 4) fart i arbejdet,

drek -'<* drak drok9 (Sams);

drék -dr drak drokdn (Rødding [S. Jyll.],

Forballum)

;

dre^k drekar drak druk»n (Ang. ; Sunde-

ved)
;

drek -9 drak drokdn (Åbenrå);

dr&k drek^r druk drukøn (Valsb., Hjolde-

lund)

;

dredk dreksr drok drokdn (Bradr,);

drift til arbejde, doer ær eydn dr— i Aamiojfr. Lyngb. Sønderj. Sprogl. s. 36; Uo.
(D.); tyngde i slaget, dær æ dr— i æ
kæp (vestj.); slo æ møl i drowt (vestj.)

sætte møllen i gang; fo dréwt åpp
(Vens) få ende på noget, få det fra

hånden; dær ær e^9n dr— i dcen kål,

i dæm hæst (Lindk.); ,,di klemt ds9 åpå
hyqd, å me jit tva di i ful drøwt øiv9r

hild falc", Grb. 26. 29, de klemte også

på byggen, og med et var de i fuld fart

s. 74. 95. — 1) = rgsm., nedsluge vand

el. flydende ting; drek bw hæk^n, sån

go bokdn, så hlyw9 do hwærk^n fut hæU
drokdn (Tåning); han ku drek mjælk i

balidrvis som ntpr tyrkai, Sgr. III. 39. 70;

„no mat Tøjdr dræk å de hær", Grb.

45. 48; drek 3 i dæ! (Vens.); han drekdr

mæ æ ^am . (vestj.) o: drikker vand;

pigen, der drikker af de underjordiskes

over hele tægten; en af bådene mærkede 20 bæger, bliver bjærgtagen, Kr. IV. 37. 2)

uråd, at der var duvning og „drift" i

søen. Nationaltid. 1884, nr. 3093 aften

(Harboøre), bevægelse, strom. 5) æ drowt
(vestsl.) fællesmark ; marken, hvor kvæget
drives ud at græsse (Vens.), jfr. Grb. 5. 8,

studedrift; en drivvej, med gærder på
begge sider, for at kreaturerne ikke

skulde undvige; en sådan har næsten
hørt til hver by i Vestj.; der tændtes et

indsuge, om livløse ting; lojs tord kan
drek mojr vaé (Agersk.) løse torv kan

indsuge meget vand. 3) drikke stærke

drikke, være drikfældig; drek te dcen

styw kant (Silkeb.) o: drikke sig fuld;

di snakd nåk om te han drekd, mæn di

snaks it om, hwa tøst han liar (Tåning);

han drekdr et om (uden) Jæn dram ad

æ gåfi (Fredericia); drek o sans o sans

stort bål i en drift eller en hulvej, Kr. so o drek, de æ tåw tefi (Lindk., alm.); dæn
VI. 205; se pinde-, strege-

drik, no. drøk t (Vens. ; Vejr., Mors,

Thy, Støvr., Hads h., Tåning s., Skrystr.,

Agersk., Bradr.); drek hak. (Mols); huk,

(Sams) = rgsm.: * drøk øl, en drik øl

(Vens.); æn drek wan (S. Sams); manø
slås drøk (Agersk.); fål i drøk (Valsb.)

blive fordrukken; en dram i en drek ol

(Søvind s.); Mb. anfører: tage dryk ind

te'd æ ves, dæå dæ drekdr, dæn ska pes

(vestj.); „næ me drækdr å flasken, søkdr

d efic i glast" , Grb. 249. 414, når man
drikker af flasken, synker det ikke i

glasset; drek te di låf^ (lunge) ka flyd

som æn pøls i æ gryd (Mors); drek få
løst å il {I stødt.) få tøst; drek sæ
owdræn (vestsiesv.); død mands læber sat

på brændevin helbreder for at drikke,

(Vens.) fordrive foster; jfr. isl. drykkr ; -»o Kr. VI. 189, el. brændevin, hvori en ål har

se 2. drikke; lov-, nippe-, sove-.

drikfældig, to. drekfæh (vestj.) =
rgsm.

1. drikke, uo.

drek -dr drak dråkdn (D., vestj., vest-

siesv.)
;

drek -dr drak drokdn (Vejr., Sall., Mors,

Lild s.. Havbro), tf. drolpn (Rævs);

drek -d-r drak drokdn (Vens., Heil. h

løbet sig til døde, alm.; se drukken. 4)

dr— et glas ur (Agersk.); dr— hrulop

(D., alm.), holde bryllup; kom M o fo æn
gåri o drek, alm. indbydelse til at komme
indenfor; drek dos mæ jæn, drikke dus;

dr— jæn ondr æ huwdr; drek te phls

(Søvind s.) = rgsm., drikke stærkt, egent-

hg: drikke til mærket i kruset, der be-

tegnede, at en pægl var drukket; drek

Årdestrup, S. Hald h., Støvr. h.;i^hifdl om hal mæ jæn (vestj.) o: drikke

Tåning, Røgen), nf. drek, nt. drekdr omkap med; drek jæn te, drek jæn æn
(Hvejsel, Almind, Vib.); tf. drokdn

(Søvind s.)

;

drek -dr drak drokdd (Mols)

;

ku te, når der drikkes lidkøb; ,a drikke

dæ te løk mæ mi kuenes gujson", And.

Bars. ; fig. drille, „sin do fek hestoridn
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om Batal å dræk me te nié" , Gib. 55. 242,

siden du fik historien om Bertel at drille

mig med; se bælge-, kolk-, lirp-, lov-,

lu-, lunk-, lurk-, pimpe-.

2. drikke, no. drek ^ (Vens., Agersk.,

Bradr.); dirk (Vejr, Mors, vest.j.) — drikke

til dyr, kalve; også nogle steder om drikke-

varer, mælk, øl, der tages med i marken,

pi tæjsr øl mæ te drek, men: æn guwe

drøk øl (vestj.); se drik; kalve-, svine-.

drikkelse, no. drek^ls de best. -t

(Vens., Støvr.h., Søvind s.); drelpls (vesl.j.,

Lild s.) — drikkevarer, se ædelse.

drikkelsevarer, no. drekolswår flt.

(vestj.); drekitlswo (Søvind s.) = drekwår

(vestj.), drikkevarer; m fæk bod^ drelpls-

wår o trakti'jprifls (vestj.).

drikkepenge, no. drekpæri flt. (Rkb.)

;

drøkipeii (Søvind s.) = rgsm.

drikkeras, no. drek^rå's (Agger) el.

drekari-j de = rgsm.

drikkeskilling, no. drekslcæUii æn
(vestj.); drokskcepri (Agger) — rgsm.;

„en drøkkiskjelling kam han somti ve",

Jyd. I. 48. 1.'

drikketing, no. Tirsdagen eft. Hellig-

trekonger holdes der i Holsted, som er

tingstedet for Gjørding og Malt herreder,

et marked, der ganske alm. kaldes „drik-

ting", og på Fanø, hvor den første ting-

dag efter nytår er et slags festdag, kaldes

det gilde, som denne dags aften holdes

på kroen, også endnu med dette navn,

hvorimod det, såvidt jeg har kunnet

erfare, ikke mere anvendes om selve

tinget, se Kinchs afh. Snapsting, Drikting,

Allemandsting, J. Saml. I. s. G9; mar-

kedet kaldes endnu: drektei^s mærkdn
(Brørup s.), og når horn i Lindk. s. lege

tagfat, lyder remsen, når en „slår" en

anden: salt o brø, omån ska do dø o

dre'qteti

!

1. dril, no. se drejl.

2. dril, no. dril æn dril (D., Agersk.,

alm.) et drilbor, både hele redskabet og

stålpidsen alene.

1. drlle, uo. drijl -ør -It (Vens.) løbe

dråbevis; drijl mæ^ , lade flyde over,

f. eks øl af en flaske; jfr. dribble.

2. drile, uo. drijl -ar -t drijlt (Agger)

;

dril dril dril dril (Agersk., vestj.); drijl

-9r drilc (Vens.) — 1) bore med drilbor.

2) parre sig med, om ænder (Sall.).

3) spille falsk og hvinende på fiolin,

dr— o æn fiol (vestj., Agger); spél ka
han et, mæn han ka drtl æn støk (vestj.)

;

ligeså Vens.

drille, uo.

drel -dr -at -Ut (D,); drkl (Søvind s.);

drel -9r dril dril (Andst); tf. dritl

(Agersk.)

;

drel -9r drel drel (Rejsby s. f. Ribe);

drel -or -le -le (Vens.)

10 = rgsm. ; han hår æn pæn howdd å drel

farpn mæ (Andst) tim. o: er grim; jfr.

purre.

drillekasse, no. drelkqs æn (Agger)

= drillepind.

drillekat, no. drelkat i (Vens.) =
drillepind.

drillepind, no. drelpin æn (alm.

Sundv.); drelpin (Søvind s.) — 1) en

person, der driller = drelpiq (vestj.) 2)

et stykke legetoj bestående af lutter små
træstykker, som driller ved den vanske-

lige sammensætning, se fidivov, ærrepind.

driller-draller, bio. de kontor drepr

drapr (Vens.) når der spildes; han er é

dr— dr— o: en ubehændig person.

drilleri, no. drehrrj de (Agger) =
rgsm.

drillevorn, to. drélwon (Søvind s.)

drilagtig.

drilling, no. drehi] i -dr (Vens.)

uldtojer, dær ær stuwd d— or og betø

d—9r; de store samles og dannes til i

tow-pak, uldpakke, så plokøs tow, ulden

opplukkes (jfr. tese), og bets d— dannes,

de spindes
;
jfr. darle, dirle, drejle, drægle,

låd, uld, plt. drall; drile.

drillingkurv , no. drebrikdrd æn
(Vens.) en kurv til at lægge uldtojer i.

drilre, uo. drehr drepr el. drelmr

drelrd (Vens.) rinde langsomt og lade

løbe, wånc drelrdr å; haj stor å drelr^r

å spehr (spilder).

drilsk, to. drelsk (vestj., vestslesv.)

= rgsm.

drimle, uo. drenpl -mldr -nplt (Lild

s.. Mors) være langsom til arbejde uden

just at være doven; kaii do snar dremal

te' å fo 3d ^ow? go å dremøl øw^r dd

(Lild s.) se dremse; nok også: stamme

i sin tale (vestj.).

drimlebasse , no. drem^lbasi æn
(Mors) senfærdig person.

drimleri, no. dretnleri'j de (Mors)

sendrægtighed.
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drimmel, no. dremsl æn (Lild s.,

vestj.) — 1) en langsom person; også

en, der lader falde, hvad han har i hånd

(vestj.). 2) en person, som stammer (vestj.).

drimmelflnger, no, dremdlferpr æn
(vestj.) en person, som lader falde, hvad

han holder i hånden.

drint drant, drint drant (Andst);

drent drant (Mds.); man siger: de fål

dr— dr— el. drit-drat el. dret-drat el. lo

klit-Mat el. klet-Jclat el, rint-rant, eller:

det kommer dr— dr— el. drepn el.

drapn, o: så et, så et andet, med mel-

lemrum, så hist, så her; se drante.

drintle, uo. go o drenfM (vestj.)

drive, dovne.

drippe, uo. se dryppe.

drisle, uo. dris9l el. dressl -sUr -sdl

(D.) regne fint; jfr. eng. drizzle, se drasse.

drisleri, no. dresUri'j el. drisUri'f de 20

(D., vestj.), dær komdr ndw9 smp fin dr—
o: fine" regndråber; også om arbejde,

der går langsomt fra hånden.

drist, no. drest æn (D.) dristighed,

mod; a har eysn dr— te H, jeg tør ikke

vove det.

driste sig, uo. drest sæj -3r -dt (D.,

Vens.); drejst -dr -dd; bydemåde: drest

(Agger) = rgsm., dr— sæ tes (Vens.)

= rgsm., sammenblæst bunke af sand el.

sne; se dryggi; sne-.

2. drive, uo.

dryw -dr drow -dn (D., N. Farup, vestj.,

vestslesv., Ballum, Agersk.), nt. driw

(Andst, Hvejsel);

dryw -dr drøw -dn (Lødderup), tf.

drøwdn el. drøwdn (Rævs);

dryw -dr drøw dréwdn (Lild s., N.Sall.,

Heil. h.. Havbro s.);

dryw drywdr drøw drøwd el. -«/79w(Vens.,

Sams)

;

driw -dr dræw dræwdn (Torrild, No-

rup s.);

driw driwd drew drewdn (Rårup s.);

driw driwdr drew drewdd (Mols), drewdn

(Grenå)

;

dryw drywd drøw drøwdn (Søvind s..

Røgen, Tåning, S. Hald, Støvr. h.);

driw -d dråw drowdn (Bjært v. Haders-

lev), ft. drow el. drew (Aller);

dryw -d drow drowdn (Sundv,, Ang.,

Hjoldelund, Brader.);^

dru -d draw drawdn (Åbenrå)

;

dryw -dr dry°w drowdn (Egebek)
;

jfr.

Lyngby Sj. Spr. 42 ; se også Lyngby Uo.

s. 93. 103. — 1) støde, slå ind; dryw

æn kil ié (Agersk.); dr— pæl nijdr

(Vens.) drive pælen ned; dryw æn bod

tor do drejst dæ te o skæb aj æ dæjn?so{D., Holmsl. kl.) stoppe revnerne i en båd

(Agger) vrænge ad degnen.

dristen, to. se dristig.

dristig, to. drestd (vestj., Sundv.);

drejstd (Agger); dristdn (Ang.) ~ rgsm.;

også i almindelighed modig ; han æ slæt it

drestd ve dt (Søvind s.) o: han gor det

kun med betænkelighed; han æ nåwd

dr— (Sundv.) påtrængende, også Angel;

se dum-.

med hamp; æ logul hlytvdr drowdn

(Lindk.) o: bliver banket fast; orke,

overkomme, om arbejde, mad: a ka ent

driw mer (Gjerrild, Djursland). 2) føre

afsted, drive frem; dryw æ kre hjæm

(Agersk.); dr— hjæm mæ hødrn (Vens.)

drive høvederne hjem; dryw mæ stud

ad æ syndn (Andst); dryw in, ud, fram,

tdhåq (D.), dryiv æn kål åp te hjælp (D.)

drit, no. skarn (Årh.), se J. Saml. 40 få fat på; i særegen betydning: køre;

Vm. 269; jfr. isl. drit.

drit drat, se drint drant.

dritte, uo. Mb., forrette sin nødtørft,

om horn.

drittel, no. dretdl æn -tldr (Ribe)

— 1) mønter med præget ^/s el, ^/a

(kaldtes da „zweidretler"), fra Tyskland

(Brunsvig?) = ^/s el. ^/s af æn dåbr
i(= 3 rnk. cour.) 1 rdl. 3 mk. 10 sk. rigsm.

dryw æ hæst (Ang.) køre hestene som
kusk; a vel koq æn gryd kanmjælks-

vældri, dæm ka do dryw te stajs mæ
(Malt); som, Lil Las no drotv te (Ang.)

da Lille Lars nu kjørte til; haj drywdr

i markdn, drywdr hæn mæ plowi (Vens.)

kører ud på marken, med ploven; han

hår et o dryw mæ (vestj.) o: han har

intet forspand ; ær I stærk el. reri drywdn

= Kr. 3,20. 2) i dretdl el. i Ær^i^a^ 50 (Andst) o: har I mange og stærke heste

(Vens.) alm. som mål for smor; æm dr—
smor (D.) o: Vs tønde.

1. drive, no. dryw æn -dr (D., Angel),

huk. (Vens.); drywi æn -d (Søvind s.)

el. har I få og dårlige? han æ sjæl

drywdn (Malt) o: har selv køretoj; i al-

mindelighed: rejse, drage; „a trowwer

dje kåel i Knækkeborre war osse drøwwen
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dæte", Bl. Bindst.
;

„lånt om lænng fek

vi adder å dryw hjemad"; ,sihn drøw

vi te en bøy, di kalt Sestej", sts. ; hr.

Peders ganger så hastig drøw (løb), den

gik langt stærker end fowien fløw, Kr.

II. 42. 12. 3) holde i drift; han drywdr

æ gpr yåt (D.) alm., også: dryw æn gqr

åp (Malt). 4) tilskynde, tvinge; dæn jæn
drywar dæn an^n; dryw jæn te 9t; dæn
dur et ^n ska dryw te arbed (Andst);

„de ska, fo mæ skam, a dryw". And.

Bars., det skal, få mig skam, jeg sætte

igennem; æ horidr drow jå å, J. M. 66,

hungeren tilskyndede jo; far han sku

læ sæ dryw, da sku han far læ sæ klyw

(Mors) for han skulde lade sig drive,

for skulde han lade sig kløve. 5) slå,

kaste (Vens.); a so da, do drøw dit ivost

po jowrdn (Vens.), jeg så da, du kastede

din ost på jorden, jfr. hytte, kyle; han

drow te ham (vestj.) o : slog til ham ; æ kæp
ska vær såd^n te æn drywdr (vestj.) sådan,

at der er slag i den; også: dryw o æn
stud (vestj.) fede; de drywdr skrap, el.

drywdr et nåk (vestj.) om foder el. læge-

midler: virker. 6) drive for vind el.

strom; æ mål drywdr (Agersk.) skyerne

trækker; de drywdr o æ wan, komør
drywan mæ æ flo (D.); de drywdr nåk
owdr får ipr (vestj.) o: det sker ikke;

i særegen betydn. : de drywdr (Ang.)

støver. 7) falde, vistn. med betydningen

pludselig, hovedkulds; „de wbr ene leii

in huj wa tret å dryivdr øu)dr ej" , Grb.

117. 30, det varede ikke længe, inden

hunden var træt og styrter over ende;

„liq mé de sam drywdr hon haqøwdr å

wa så døj som en rq(f , Grb. 154. 40;

„drerii drywdr å hejsti",GTh. 160. 14; „så

drywdr der ijen e blå (et kortblad) nir"

,

Grb. 181. 14; æ wan drywdr a ham (vestj.)

drypper, løber, jfr. 2. dribe; de un drøw
omin hån mædd sam (Lild s.) smærten,

skaden forlod min hånd med det samme.

8) gå frem og tilbage; dryw omkreri;

han drywdr {\esi].) o: han bestiller intet;

dryw æ tij hæn (D.). 9) sysle, arbejde

med; hwa drywdr do g? (D.) hvad sysler

du med?
-drive, no. se plov-.

drivebede, no. drywbed æn -dr

(Thy, Mors) tværstykker over porte, dorre,

med indskåren kant, og som drives ind

i en fals; til at danne dem bruges dryw-

bedsaw el. drywbedhæwl, jfr. gradhovl,

6. bede.

driveflojte, no. „sku han skyh et

dyeh, dæ wa lont hænn, son molet wa
long, sat han en drywwflojt få, uejet (væ-

dede) den lit i hans mond, momlet nowwe
ufåstoele uwe ow sæ, mens han lajet,

å så fejlet skåjet alle, Jyd. I. 42. i,

forblommet udtryk for en kugle, fordi

10 den flojter, mens den farer afsted, se

drive.

drivegarn, no. drywgån æn (Lønb.)

et garn, som driver med strommen og

som bruges til laksefangst.

drivejærn, no. drywjan æn (Holms-

lands klit) redskabet, hvormed båden
drives, se drive 1.

drivekile, no. drywkil æn -dr (Sall.)

en dorsk person.

drivekiste, no. Mb. et hul i jorden,

hvori en vægtstang el. stiver anbringes

op imod et hus for at løfte el. rette det

(Sams).

drivekramme , no. drywkram i

(Vens.) jærnsnudering, der drives om
snuden på træsko.

drivekølle, no. drywkøl æn -dr

(syd f. Ribe), bruges af hyrderne til at

kaste efter kreaturerne, når de vil gå til

30 skade
;

jfr. ringlestav.

driveion, no. foæ drywlon ud å dt

(Lindk.) o: arbejdslon, værdien af det

arbejde, der anvendes på at ploje og

tilså en mark.

driver, no. drywdr æn -dr (D.) —
1) en, som driver kreaturer; efter Mb.

i Rkb. amt de bønder i kystsognene, der

med deres vogne kommer til strandkanten

og der køber fersk havfisk, som de igen

40 afhænder, dels omkring på landet og dels

i de nærmeste købstæder, stundom endog

i Viborg; doven, forsommelig person.

2) en jærnkile, der drives ind ved egerne

på gamle vognhjul og sommes fast. 3)

drivende skyer (Hmr.). 4) = en „jom-

fru" til at drive brosten med; et fladt

redskab, et stykke fjæl med skråt skaft

til at jævne lergulve med (Thy, Vejr.,

D.) se dabe; dag-, gulv-, stude-.

50 driveri, no. dryi^ri'j de (Agger)

= rgsm., dovenskab.

drivering, no. drywt'eri æn (Mors,

Vejr.) en jærnring, videre i den ene end

i den anden ende, der drives om noget,
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for at holde det sammen, f. eks. om navet

på hjulet.

drivert, no. drywdrt æn (Agger)

et dovent menneske.

drivesky, no. drywskyi æn -9r (vestj.)

en drivende sky.

drivespor, no. Mb. et hak el. skår

el. en rende, hvori en tap drives ind på

sin plads (Sams), jfr. drivebede.

drivesti, no. drywsti æn (Andst) lo

en sti på heden , som slides af køerne,

der går efter hverandre, og bliver gron,

idet den bevokses med græs.

drivetorden, no. drywtåron æn (D.)

et sådant vejr, hvor det ene tordenvejr

med korte mellemrum drager forbi efter

det andet.

drivetræ, no. drywtræ et (Røgen s.)

= driver 4.

drivevej , no. drywvæj æn (Malt) 20

den gamle, brede, sandede alfarvej, der

i Brørup sogn går forbi Hulkær mølle

og fortsættes mod nord og syd, en af

de veje, ad hvilke kvæget for jærnvejenes

anlæg dreves sydpå til markederne i

Sønderj. og Holsten ; se oksevej ; vejen

over Vorgod å ved Egeris mølle i Vium
s., der blev benyttet af Thyboerne, når de

førte deres kreaturer fra Holstebro marked

ad Tyskland og kaldes derfor „æ dr—

"

el. den slesvigske vej, Kr, IV. 90. 133.

drivning, no. dryumai^ æn (Vens.)

plojetid, se drive.

drivregn, no. drywræjn æn (Ribe)

regn, der driver for vejret.

. drivtiddags, bio. drywco- el. dryw-

tddaws (Vens.; Agger) ; drøwtodau-s (Vejr.)

;

drøwtidaws (Mors); drowtidmvs (Thy) —
kl. 3 om eftermiddagen, da kreaturerne

drives til marks,

drivvand, no. drywwan (vestj.) =
drivregn; jfr. rog.

drivvåd, to. drywwbt flt. -wb (Sall.)

;

driji- el. dryunmid (Agger) = rgsm.; han

ær dr— ; jfr. drypvåd, dribe, 2. drive 7.

droddel, no. drordl (Ball.) slim,

jfr. rodle.

drog, no. droq e hest. droq9 (Vens.)

= rgsm,, et skældsord, om en, som er

langsom med arbejde.

drollen, no. i en ed: dralon splids

mæ (Agger).

dromle, uo. dromdl (Løgstør) gå
sansesløs ved sit arbejde.

drompert, uo. drompsrt æn (D.)

en doven og dum person.

1. dromse, uo. droms -9r -t (Agger,

Mors, Thy, Vens.) være langsom i arbejde,

gå sansesløs ved arbejde; de ær ek nijj

o droms ow (Agger) det er ikke noget

at betænke sig på; jfr. norsk droma;
dremse.

2. dromse, no. dromsi æn (Lild s.)

;

drotns e (Vens.) — en person, som er

langsom el. går sansesløst ved sit arbejde.

dromsebasse , no. dromshasi æn
(Agger, Lild s.) person, der er langsom

til arbejde el. til at tage en beslutning.

dromsebukse, no. dromsihows æn
(Årh.) klodset, langsom person.

dromske, uo. dromsk -sr -» (Vens.)

smøle.

dromsker. no. dromskor i best. -i

flt. -ar (Vens.) træg, doven, langsomt

tænkende person.

drone, uo. se drukne.

dronnes, no. drop>s æn (Andst)

en langsom og tyk person; jfr. drønnik.

dronnike, uo. droipk -9r -3 (Vens.)

drive og dovne; se drønnik.

dronning, no. dronati æn -9r (vestj.)

;

dråjoq æn -3r (Vens.) — 1) = rgsm.;

dronning nævnes den af hyrdedrenge el.

piger, som kommer ud med kreaturerne

som nr. to syvsoverdag (D.) el. pintse-

dag (Grene s.); „kongerne" o: de, som
har taget flest ringe ved ringridningen,

vælge sig dronninger (Valsb.), se Feilb.

Fr. H. s. 75; Dråjaluj (Vens.) Dronning-

lund, et sogn, Grb. 20. G; jfr. kongedans,

bi-. 2) et slags langagtige hvide kar-

tofler skal være bleven kaldt „dronninger"

i Holstebro egn.

dronningen af Saba, en kommers-

leg: „se dr. af S.", el. „knæle for dr.

af S. " (D.) ; A., der skal se hende, sættes

med tilbundne qjne på en stol el. må
knæle, dronningen er klædt sort fra top

til tå med et sort klæde over ansigtet;

når A. har set på hende noget, siger

man, at nu kan A, nok ikke tåle det

syn længer og torklædet bindes atter

forA.'s ojne; dronningen smutter hurtig

bort, hyller sig i et lagen, med et hvidt

torklæde over hovedet, og så gælder

legens morskab A.'s overraskelse, når

klædet tages fra ojnene, og han ser et

hvidt spøgelse stå for sig.
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dronning Margrete , kommersleg

(D.); over et bord lægges et lagen, der

må hænge således ned, at et mske kan

skjules under bordet; på bordet ligger

en person el, en udstoppet figur med et

lagen over sig, der skal forestille „dron-

ning Margrete, som ligger lig"; den, som
kommer ind for at se dronningen, føres

hen til bordet for at se; den, som sidder

skjult under bordet, skal benytte lejlig-

heden til at kaste ham en skål vand i

ansigtet; hermed ender legen.

1. dront, no. dront æn (D.) en person,

som går langsomt, driver. .

2. dront, no. dront æn (Agersk.) lang-

som, tung trav el. gang, sikdn dr— dæn
hæst ær i.

dronte, uo. dront -9r -dt (D., Andst);

drynt el. dront -dr -dt (Agersk.; Mds.,

Lysg, h.) ; drunt (Bradr.) ; drøne el. drøjt

-dr -9 (Vens.) — 1) gå langsomt, drive;

go å dront ad (D.); go å dront o æ væj

(Andst); han korner drontdn (vestj.); hva
stor do no dær å drøncar ætar! (Vens.);

„så drønca gålci å hjem" , Grb. 67. 44,

så drontede galten afsted hjem. 2) gynge

op og ned med bagdelen, når man går

(Lysg. h.); jfr. norsk drunta, nøle; Kk.

dronte, drynte.

drontebasse, no. dronthasd æn
(Agersk.) = drontrow æn (Lindk.) sen

person.

drontel, no. drontdl et (Løgstør)

e sær dr— , en klodset dreng el. pige,

også om dyr.

drontemand, no. dryntdmdn æn
(Agersk.) = drontebasse.

drontling, no. drontUri æn -dr

(Lindk.) den mindste slags potter; de

pakkes ikke inden i hinanden ved salg,

der går 3 stykker til et „tal", 60 til et

, snesetal ".

drorrel, no. se droddel.

drose, uo. se drøse.

1. drossel, no. en busk, hæg, prunus

padus L., J. T. 186 ; vrietorn, rhamnus L.,

Sgr. V. 74. 573 (Ry s.).

2. drossel, no. tråsdl æn -dr (Ager-

skov) en fugl, turdus, jfr. norsk trast,

isl. prostr.

drosselunge, no, i talemåden: gluw

som nåwd drdsdloy (Vejle), om en, som
stirrer overrasket.

drot, udrbso. køerne fås til at lade

Feilberg: Jydsk Ordbog.

være at bisse, når hyrderne råbe: drdt,

drdt! (Hjorring),

drotte, uo, drot (Skagen) = drække

;

se J. Saml. III. 120.

drotting, no. dråtdri i best. -i flt.

-9r (Veqs.); dr— i et æg: kimen, se

dræk, koksprut.

drov, no. uo. se drag, drage, dråbe,

drovdåk, no. se dragedukke,
»o drowand, no. se dragvand.

dru, to. uo. se droj, drive.

dru, to, dru (D., Agersk.; Bradr.,

Ang.) — 1) tung, utilpas, sørgmodig,

om msker og dyr; si dru ui (Røgen);

Elsehl kom under kappen så drud; da
taler han til den jomfru så drud, Kr. I.

267.23.26, se Kalk. dru no. sorg; drud,

sorgmodig. 2) tørstig, Sønderj. Mb.
drube, uo. drub -dr -d (Vens.);

20 der siges : plovskæret drutdr få møj el.

få let, o : går for dybt el, går for overlig

;

men grundbetydningen'? — howndt de

dmS? (Røgen s.) kornet bugner (hænger ?)

af fylde.

drug, to. se droj.

drukken, to. drohdn el. dråhdn

(vestj.) beruset; se av-, vand-.

drukkenbolt, no. droTcdnholc i

(Vens.).

30 drukkendiderik, no. drokdndiådrdk

æn (vestj.) drukken person.

drukkenskab, no. drokdnskat é

(Vens.) = rgsm.

drukne, uo.

dråwn -dr dråwh dråwndt (D. ; vestj.,

Sundev.)

;

drown -d -t -t (Søvind s., Tåning s.,

Havbro s., Sall., Hvejsel);

drown -dr -d -d (Sams);

40 drun -dr -t -if (Vens., Lødderup, Agger);

drun -dr -t drunt (Heil. h,);

dron -dr -t -t (Støvr. h.);

dron droner dron el. dront dron el.

dront (^. Hald h.);

dron drgnd dront dront (Røgen s.);

drawn -d -t -t (Åbenrå);

drorikdn (Ang.);

drærpc -er -dt (Brader.)

rgsm. trs. og intr. ; dræifk æn hun,

60flg man æ dræfik^t (Bradr.); de æ
bæjdr o go uddnom tbw gå'^ en drown

jæn gåfi (vestj.); alle druknede kommer
i land til Kristi Himmelfartsdag, Kr. VI.

287. 341.

14
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1. dx'um, to. hul, dronende, om lyd

;

jer klok ær så drom i ly (Lild s.).

2. drum, no. driim el. drom (Lild s.)

sang,' efterlyd, hul efterklang, som af en

klokke; degnen sætter dr— til tonen i

kirken (Vens.); jer kerkklok komdr mæ
sånt nudr sær drom (Lild s.); en brum-

mende lyd i sdvne (vestj.).

-druname, no. se rør-.

drune, uo. se drukne.

drunken, uo. se drukne.

drut, no. ^så lusks di hæ to klørsr

(fyre) dem liq uøn te wej9n å jij^r e drut

mh påtsn^' , Grb. 46. 65, senere (72) rut,

en gryntende lyd, grynt.

drutte, uo. se drøfte o. smstn.

dry, to. se droj.

dryem, no. se drom.

dryf, uo. se dryppe.

dryfvåd, to. se drypvåd.

dryggi, no. dryq;i æn -9r (vestj.)

dynge, se drive.

dryllik, no. dryUk æn (?) (Vejle)

om hvad der er kort og tykt.

dryn, no. se drøn.

dryn, no. dryn é -t (Vens.) lyden,

som køerne giver, når de tygger drøv,

el. skal kælve.

dryne, uo.

dryn drynsr drøn drøn (S. Hald h.) ; 3o

drtjn drijndr el. drynør drynt drynt

(Vens.), nt. dryn9r (Lild s.);

dryni -dr (Thy, Mors);

dryn dryn dryn dryn (D., vestj.);

drøn drøn drøn drøn (Agersk.);

drøn drøn drøn drøn (Søvind s.)

— 1) om køernes sagte brol, når de

tygger drøv, savner føde, el. skal kælve;

kowdn dryndr ætdr hy (Lild s.); de ær æn
slem howSf dæ dryn9 fa dæn hå åpæt^^

(Fjends h.); kun om køernes brol under

kælvningen (Søvind s.). 2) tale drævende,

uforståeligt (Thy, Mors), se dræve ; msker

kan dryne i sovne; do ggr å drynør (Vens.)

synger med gryntende røst. 3) dryjn el.

tryjn (Agger) halvsove, måbe; no hå do

stapn o tryjnt læy nåk hær, go no Jijæm o

hdstél noj (Agger). 4) drøne; ,a sto ve

dem, da joeren drynn po kiesten", Yuelb.

39, jeg stod ved dem, da jorden drønede so

på kisten [i graven]; jfr. norsk drynja.

Kalk. drynne; drøn.

drynni, no. drtjni æn (vestj.)= drynis

æn (vestj.) en sendrægtig, dvask person.

drynte, uo. se dronte.

drynvorn, to. drynworn (Mors)

drævende i tale.

dryp, no. drep æn drep^r (D., vestj.)

;

huk. (Sams) ; drep et -9r (S. Hald) — dryp,

dråbe; æ mon hærfdr te dr— , te drepdn

(D.) forover, hvilket spår regn; di nips

heysr te drep (vestj.); et drep (S. Hald h.)

betyder tagdryp, derimod: æn drep øl^

en dråbe øl; jfr. dribe; tag-, tap-.

dryppe, uo.

drep -dr drap el. drap dråpdn el.

dropdn (D.);

drep -3 drap el. drepdt dropdn el.

drepdt (Hvejsel);

dref -9r -dd (Mors); ft. tf. drepdt (S.

Hald);

drep -dr drap dråpdn (Agger);

drep el. drap -dr -d (Vens.);

drep -d -d -d (Sams);

drep -d -dt -dt (Søvind s.);

dryf dryfd dryfd (Sundev.) —
1) = rgsm.; jfr. drybe Kalk.; dribe. 2)

lude med enden, ligge skråt om et bræt

(Mors); hon drepdr mæ røwdn (Vens.)

hænger med bagen.

dryppendes, bio. drepandds wud
(Agger) drivvåd, ligeså D.

dryprovet, to. æn dreprbwd kow
(Vens.) om en ko, der er for skrå fra

krydset til halen.

drypvåd, to. drøpvbd el. dryfvod

(Sundev.) så våd at man drypper; jfr.

drivvåd.

drysse, uo. drys -dr -dt (D., Sø-

vind s.) = rgsm.; stænke toj (D.); norsk

drysja; jfr. dryste, drøse.

dryste, uo. dryst -d -dt (Søvind s.,

Røgen; Bj. h.); drøst (Mds. h.) stænke

toj; å dryst tøw (Bj. h.); øwddryst markdn

mæ ol (Søvind s.) overhælde marken med
ajle; se dynke.

dryv, no. uo. to. se drag, drive, droj.

1. dræ, uo.

dræ drædr drædd drædd (Thy; Vejr.);

dri -d -d (Sundev. Ang.);

dri -dr dri dri (D.);

dreqds dreqds -t -t (Vens.);

dre dred dredt dredt (Søvind s.);

drijdl -d -t -t (S. Sams) —
blomstre og kaste støv, om kornsorterne;

i Andst h. hedder det om rugen, den

skal have: tréj, uqdr o skri, tréj o dri,

o trej o monds i; rowi, haé drijdld (Sams).
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2. dræ, no. dræ (Thy, Agger); dri

(D., vestj.); drijpl hak. best. -i (S. Sams);

drhq ik. (Vens.) — kornsorternes blomst,

hpnt stor i dréq (Vens.); dripli ow rdtpi

(S. Sams); gåden lyder derom:

dær ær æn lih grø,

som tjæn hwærkdn falk æhr fæ te fø,

mæn hwis dæn et war,

så tvår æ hipls Ian ø (vestj.).

dræb^ no. Mb. rorpind på fiske-

bådene, som bygges og bruges i Skagen.

dræffel, uo. se drevle.

dræg, uo. se dræve.

dræg, no. dræq æn (Sønderho);

dræq æn (Agger); itk. (Vens.) — et lille

anker; et lille firflenet anker til at drage

kroglinen op med, når den er bleven

borte (Agger); fiskernes anker med fire

flener (Vens.); wi broq^r æn studr dréq

te arikar (Lild s.).

drægi, no. dræqi æn (Sall.) en^

som dræver i sin tale; jfr. dræve.

1. drægle, no. dræqal æn -qbr (Vejr.,

Hmr.); dreqsl æn -qUr (Mors); drevsl

æn -dr (østj. [?]); drejl æn 'jl (Lysg. h.)

— strimmel af klæde, linned, papir; han
klep9r 9t i jænd dræqlsr; se drejle, dril-

hng.

2. drægle, uo. han dræqUr H hæn
(vestj.) o: øder tojet ved at klippe det

op i drægler.

dræj, uo. se drage.

-dræk, no. jfr. htsk. dreck, isl. {)rekkr,

skarn, se dyvels-, dynd-dræk-våd.

dræk, no. dræk de (Agger) = drot-

ting.

drække, uo.

dræk -dr -dt -H (D., Hmr.);

dræk -dr drat drat (Vejr.);

drek -ar drak drokan (Mors, Thy);

dræk -9 -dt -H (Søvind s., S. Sams)
dréc -9r -9 -9 (Vens.) —

om hannen hos fugle, hons, ænder, der

parrer sig med hunnen ; kaki drec9r hon
(Vens.)

;

Ped9r Pos, han had æn gos,

æn ån o æn kywUri,

dæm lu han dræk, te di gor æk
i halm o i rywnøri (Rkb.)

;

se andrik, drotte, drænke; æ æq æ drat

(vestj.), når man ser kimen deri.

drækkelse, no. drækais (vestj.);

dræk9ls best. -t (Søvind s.) — kimpletten

i ægget; „a kom jo da te å si uj i met

hoj ow skal, blomm å drækkels, te a
hoj neh alle fot et ow igjæn", Tkjær
II. 87; nok også: semen virile (østj.)

drækvåd, to. [drækwdd'] (Mors)

dyndvåd.

dræm, no. uo. se drom, dromme.
drænke, uo. se drukne.

drærel, to. se dredden.

dræsel, no. Mb. kamp, strid (Thy-

10 holm).

dræt, no. dræt é best. -9 (Vens.);

dræat e best. -9 (N. Sams) ; dræat æn dræt

(Sundv.^ Ang., Valsb.) — 1) det at drage;

æn swar dræt (vestj.) noget der er svært

at drage; dær ær æn slem dræt åp d dn

lij9rgratv (vesii.) o: en vanskelig opkørsel

;

di æ kom9n i dræt (Thy), i arbejde; på
en lang ager er der et lånt dræt får æ
hæst (vestslesv.) ; også om tiden: arbejds-

20 tid for heste ; stryk met i æ dræ9t (Sundv.)

stryge leen midt i den tid, det tager at

gå vejen gennem agerens længde; lek æ
dræ9t å de fråhån (Ang.) o : lægge byrden

af trækket på den frahånds hest, ved at

give den kort hamle ; tro i æ dræ9t (Valsb.)

o: tro, pålidelig i arbejdet; kom lik får

(æ dræat) (Valsb.) komme lige for trækket

O: få magt over en byrde, få armod el.

små kår overvundet; det er bedst for ægte-

so folk, væn di æ jæns om æ dræ9t, ens om
trækket o: trækker til samme side, hjæl-

pes ad; se å-, ånde-. 2) seletoj (Vens.)

glds., nu: tøw9 best., også Mors, Thy;

tvi hår tow sæt dræt te wor øq (Lild s.),

jfr. bringe-, kane-, plov-, vogn-. 3) drætdn

te pldm (Vens), trækket o : tov el. lænke,

hvori de gammeldags hjulplove blev truk-

ket; jfr. harvedræt. 4) en omgang med
harven på den plojede mark; gi 9t æn

iodræt mij9r (vestj.) 0: en tand mere,

ligeså Angel; også den strimmel jord,

som harven dækker med sin bredde;

har9 dret ow (Søvind s.) o: stadig lade

et dræt uharvet mellem de to sidst har-

vede, hvilket dræt så tages på næste

tur, derved fås bedre vendeplads; se

kringel-. 5) arbejdstiden om foråret

(vestj.), jfr. drift. 6) fiskedræt; vi drow

i næt mæ wor selgår å fék trij snes i

jén dræt (Lild s.); den store dræt ved

Løgested, J. Saml. VIII. 1 75. anm. (Sall.),

jfr. drættested. 7) underfoder i klæder

(alm., Vens., Agersk.), se kjole-. 8) op-

fødning, opdragelse, æ stud ær a wår
14*
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æpn dræt (Andst, Sønderj.) o: af eget

tillæg; se borne- op-. 9) e dræt (Vens.)

et slag af kjæp f. eks., se 4. drage, nakke-,

dræten, to. se dredden.

dræten, no. en ed; de æ dræt9n

i mæ it san el. dræt imæ (Gjern h.).

drætfør, to. drætfars (Vens.) ; dræt-

fær9 (Mors) — om heste, stærke nok til

at trække og kørevante.

drætning, no. drætn9ri æn (Røgen)

en dragt prygl; se drætte.

drætte, uo. dræt -dr -dt (vestj.) ft. tf.

-9(5 (Mors, Lild s.); dræt drætdr drætø

drætd (Vens.); dræt -dr -dt (Støvr. h.

;

Søvind s.) — 1) forsyne med underfoder,

æ lu æ dræpt mæ silk (vestj.). 2) gen-

nemprygle (Røgen s.); fo sin bdwsar

drætdt (Støvr.) få sat foder i sine bukser

o: få prygl.

drættel, no. drætal æn (Vens.) =
dræt 3.

drættested, no. drætste æn -stedr

(Lild s.); drætste e (Vens.) — steder i

Limfjorden, hvor der fiskes med sildevåd

(Fur, Sall.); fiskerne have deres bestemte

„hold" el. „ drættesteder " med mærker fra

land af på is, J. Saml. VIH. 177.

dræv, no. se drab.

dræve, uo.

dræv -9r dræft (Vejr.; Thy, Hvejsel);

dræh -9r -t -t (Vens., Agger)

;

dræf -dr (Bradr.);

dræq^ -dr -dr -dr (Sall.) —
I ) tale langsomt og drævende, haj dræidr
d uk (Vens., alm.); hør, hur han dræbdr

hwær ur fram (Agger); se dryne 2. 2)

begynde at græde (Vens.); jfr. drægi.

drævevorn, to. drævvorn (vestslesv.)

langsom og drævende i tale_, langsom i

arbejde.

drævl, no. se drebel.

drøbel, no. drevdl æn (Randers)

= rgsm., se hug; ko-, okse-.

drøfte, uo.

drøwt -dr -dd (Lild s.);

drut -dr -d -d (Helium s.) el. drøwt

-dr -d -d (Hammer s.. Vens.)

;

drowt -dr -dt (D., vestj.); drøwt -dr -db

(Mors)

;

drowt (Agersk.);

drm -d -d -d (Sundev., Angel) —
slå korn op for vinden i et såld, at støv

og avner kan flyve fra det; i gamle

dage knækkede man byg på håndkværn,

så skulde det bagefter drøftes for at få

skaller og mel fra grynene (Mors); for

40 år siden lod man sjælden byggen

pille på møllen, derved spildtes for meget

;

den blev brækket el. grovt gruttet og

derpå drøftet, til skallerne var blæst fra

(Vens.) ; tidligere , da pillekværne var

sjældne i møller, torrede man byg i ovne

og malede det til gryn, som man skilte

10 fra „sojerne", skallerne, ved at kaste

grynene gentagne gange i vejret for

blæsten og igen opfange dem på drøfte-

truget (Lild s.); å drøwt grijn (Vens.);

fig. de wel tvijs sæ, åm dær æ noj teøws,

når de blywdr drøwt å rængowr (Agger);

no æ de dræwtdt o klar (Lindk.) o:

klappet og klart; jfr. norsk dryfta.

drøftetmg, no. drøwttrow æn (Lild

i

s.); drowttrow æn (D., vestj.); drowttrow

20 æn (Agersk.) ; drojttråw et (Sundv., Ang.)

;

druttdw e (Helium s.); drøwttrdw (Ham-
mer s.); drywttrow (Brønderslev, Vens.)

— 1) et fladt trug, man bruger til at

drøfte med, når man har malet gryn på
håndkværnen; stort kødtrug, som slag-

terne bruger (Vens.); „ræt gidr wås ål

nåk!" så æ møldr, han tåht i æ drowt-

trow (Malt); de ggr åp o nijdr lisom

wan i drøwttrdw (vestj.); han hår hind

30 såqdr i æn ask o hind smor i æ drowt-

trow (Malt) o: hun er pyntelig på en

måde, uordentlig på en anden. 2) ei

drøwttrdw (Gjedsted) fremkommer, når

karlen, som slår eller høster, lader en

flad hulning af stubber stå mellem to

skårkamme (s. d.).

drog, no. se drøv.

droj, to. drof (Agersk.); droj \\k. -t

flt. -j (Sundv.) ; dnj itk. -y flt. -y (Bradr.)

;

i^dry itk. dryt el. drøt flt. dry (Angel);

dryw flt. -w (Vens., Hmr., Mors, Agger);

drow flt. -w (D.) ; dræw (Kolding) ; dru el.

drow itk. -t flt -w (S. Sams); druci (N.

Sams) — 1) = rgsm,, om hvad der er

godt forslag i; drow kast (D.), se sæd-,

sætte-. 2) æn drow kål, svær, stærk;

dr— o fo i' sæ, vanskeligt at spise (D.);

æn drow støk væj (Malt) langt, svært over-

kommeligt vejstykke: jfr. isl. drjugr; u-.

1. droje, uo. skal findes i vestj. i

betydningen: vente; jfr. svensk droja.

2. droje, uo. dryw -dr -dt (vestj.) =
rgsm.; temad drymr o æ hrø, sul, pålæg

drojer på brødet.



drSje—drøse 213

3. droje, uo. drow æn (D.) =
drojelse; dær ær æn guwc> d— i H.

drojelse, no. drowsls æn (D., S.

Sams) ; dryw^ls (Vens., Hmr., Mors, Agger)

forslag i fødevarer; Wo hær9 leq^ drow^ls

i ol tefi, ani>n (undtagen) kænmjælk, de leq^

kimnfålh>n dn i (Tåning) o : de slår vand i.

-drojer, no. se mel-.

drojlig, to. bio. drywl9 (vestj.), de

æ d— , drojt at tære af; temmelig før,

om personer; byrden var dryvelig tung,

Kr. V. 283; han fånam dt så drowU
(Hvejsel) o: så hårdt.

drojskor, no. se drøskorn.

drojte, uo. se drøfte.

drøk, no. se drik.

drom, no. dram æn -m (D., Sønderj.,

Agger, Hvejsel) ; drmn æn (Linå v. Silke-

borg ; Tinglev Sønderj.), dræm æn -m (Jerne

V, Varde, Vejr., Thy; hak. Vens., Øland,

Heil. h., Støvr., S. Hald, Vor, Hads h.,

Tåning, Røgen s.) ; drædm i (Sams, Ålsø)

;

drydm æn -xj9m (Fjolde) ; drem æn -m (Sall.,

Havbro s.) = rgsm. ; i drem (Søvind s.)

i dromme; de æ fåmæ som æn drom
(D.); drom o fis, di hår liq maj o vis,

Kr, IV. 262; un i æn kgl dræm (Hmr.)

vågne i angst, el. til en ulykke, se Kalk.,

drom; hun vågner i en kold drom, Sgr.

IV. 29; man må ikke fortælle onde

dromme på fastende hjærte, så går de i

opfyldelse (Vens.), jfr. Grb. 144., nr. 14.

Kr, VIII. 348 ; se dag-, hone-, tjogle-,

dromme, uo,

drom -9r dromt dromt (D., Gørd, h., Rå-

rup, Bj. h., Linå, Uth,, Hvejsel); ft.

dromt (Bradr., Ang,, Åbenrå, Sundv.)

;

dræm -dr -t dræmt (Vens. , Øland,

Heil, h,, Djursland, Støvr,, S. Hald,

Vor, Hads h., Røgen, Tåning s,);

dræm -dr dræmt dræmt (Nimtofte).

drædm dræmsr dræmt dræmt (Sams;
Ålsø)

;

drem -9r -t dremt (Havbro s.);

drem -3r dremt dremt (Sall., Rævs,

Thy); ft. dremt (Lødderup) —
dromøsto ? drommer du, dromtsto ? dromte
du (Bradr.) — rgsm.; man skal sige til

born, der græder i sovne: do dromdr,

de ær et san! (vestj.); hvad man drom-

mer første nat, man sover på et fremmed
sted, sker (vestslesv.) ; hvad det betyder

at dromme forsk, ting se Kr, IV, 283.

308—12. 286. 3:34.

dromm.ebog, no. drémboq æn (Sø-

vind s.) en bog, som giver forklaring

over dromme.
drømp, no, drømp æn -9rd (Sundv,)

do gæd som æn d— , langsom, drivende

person,

drøm.pe, uo, drømp (Sundev.) do
gæd å drømpd, går langsomt, drivende.

drøm.pel, no, drømpøl æn -plar

10 (Brader,, Mellemslesv,, Valsb, — 1) dør-

tærskel, se dor-, 2) i Angel et afsavet

rundt el, rundagtigt stykke træ (som er

skikket til at „trimles" o: trilles, rulles),

f. eks, en bjælke el. en pumpe; jfr, isl,

drepill, plt. driimpel,

drom.se, uo, se dremse,

dron, no. drøn æn (Mors); dryn æn
(D,, Andst) klang af klokke, lyd af skud;

di slåw i æ buwdr te de ga æn dryn
20 (D.), også om mskr, som idet de slår

hårdt til, giver lyd fra sig; jfr. drum,

dryne.

drøne, uo. se dryne,

drønnert, no, drønart æn (Rkb,,

Agger) sovnig og doven person, se drønnik.

drønnik, no, drønak i -»r (Vens.),

også trønøk el. tronak — 1) tyk person;

en driver; se dronnike. 2) et glas

uden fod.

drønte, uo. se dronte.

drøp, no, se drøv,

drøs, no. drøs é best. drøst (Vens.)

— 1) rivning ved kornhøsten, hawardrøs

osv, havrerivning, se dras. 2) dros de

(Fanø) små stumper brunkul m, v,, der

driver ind på stranden, og hvori rav findes,

3) wi hå lå wå set i drows (Agger) o:

saltet vore sild let, se drøse 2,

drøsdynge, no, drøsdøti æn (Vens.)

40 en dynge rivelse.

drøse, uo.

drøs -ar drøst drøst (D.)

;

drøs el. drås dråsar -åst -åst (Vens.;

Hmr.)

;

dros dros drost drost (Søvind s.);

dros (Ang.);

drajs drajs -jst -jst (Agersk.) —
drysse ; rænt dråsar niar åpå Idtvta (Vens.)

regnen drysser ned på loftet; om korn,

50 der falder af ved indkørselen , kunet

dråsar å (Vens.). 2) drøs (Vens.); drows

-ar -t (Agger), drysse salt på, om en

let saltning; wi hår drowst wå set; også:

drøs téwa (Vens.) stænke toj inden rul-
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ning; jfr. norsk drjosa; drasse, drysse,

dryste.

drøsebyg, no, drashyk de (vestslesv.),

se drøsekorn.

drøsekorn, no. drajskvon de (Ager-

skov); drojskuwdr (Sall), dråskown (Rø-

gen) — korn, som falder af ved ind-

kørselen.

drøserug, no. dråsrbw de (Hjelmsl.

h.) rug, som falder af ved indkørselen.

drøsetarre, no. drostara de (Ang.)

boghvede, som falder af ved indkørselen,

1. drøv, no. drøw (Vens., Søvind s.,

Sams) ; drev (vestj., Randers) ; drøp (Bra-

derup); droq (Angel) — tøq drev, tygge

drøv ; tåv æ drev, når drøvtyggende dyr er

syge og de ikke tygger drøv, har almuen
den forestilling, at de har „taft æ drev"

,

og der kan rådes bod derpå ved at

tage æ drev fra et får, komme det i

et æg og give det syge dyr det ind; se

dribbel.

2. drøv, to. drow (Vejr., Mors, Thy,

Heil. h., Sall); drows (D.); dréwilAXås.)
— parrelysten, bruges noget forskelligt,

et steds kun om hunden, andre steder

også om kat, hare (Mors); huj æ drøw
(Vens.) hunden er parrelysten; jfr. gjæl,

hestegal, mjavsk, oksen, vrad.

drov, no. se drev.

-drøve, uo. se be-.

-drøvelig, to. se be-.

drøvkreatur, no. droivkreatu'r æn
(Ribeegn) drøvtyggende kreaturer, kør, får.

drøvs, no. drows æn (Sundev.) =
drowsdman æn (Agersk.) senfærdig person

;

se drøv.

drøvse, uo. drows -9r -9t (Agersk.,

glds.) være senfærdig ved sit arbejde.

drøvset, to. dr6ws9 (Agersk., Sunde-

ved) senfærdig ved arbejde.

drovt, no. se drift.

drovtedavs, se drivtiddags.

drå, bio. drå (Ang.); drak (Fjolde)

i forb. så drå som (alm., Mellemslesv.)

= så snart som; plt. drå[de].

dråbe, no. drab æn best. -9n flt. -9r

(Vens.); drov æw -9r (S. Sams; Søvinds.);

drov æn drovdr (D.), flt. drbvdr (S. Hald);

dråf æn dråf9 (Sundev., Ang.) = rgsm.

;

æn drob (Vens.) dråbe, om medicin, Hgeså

Agger, se blank, dribe; blods-, for-, hus-,

kobber-, præstedragte-, sølv-, tag-, vand-.

dråde, uo. Mb. være doven, skødes-

løs, uagtsom i sin gerning; deraf en
dråder, en drådhæl (Ribe).

drag, no. se drag, drage.

dragning, no. se dragning.

dråjing, no. se dronning.

drånk, no. se drank.

dranker, no. se dranker.

dråse, uo. se drøse.

dråsel, no. dråsdl æn (Vejr. sj.) en

10 tåbelig person; go å dråsdl (uo.) bære
sig dumt ad.

du, steo. do, dæ, dæj, di (vestj.,

sønderj,. Vens.); du findes også her og
der ; do, dæ (Ålsø) — rgsm. ; som subject

alm. dæ, dæj; betonet: sej do te hinon;

vel do, héhr a ska; gøj^r H dodkons

!

gor du det kun; han vel nåk 7néj, vel

dodt? han vil nok med, vil du ikke?

ubetonet; du skal, vel du mej? ka dut

^ohjélp mæ? gøjpr H dukdns! gor du det

kun; du9l da mej? du vil da med? (Sø-

vind s.); „dok' ett behøw å lied åh lånt",

Blich. Bindst., du kan ikke behøve at lede

altfor langt; å hør, lih du el. lih dæj
(Ribe) ; i Egå ved Århus , øst for Ran-
ders bortfalder d, når ordet er ubetonet;

ka u løs knuden ? ve u mæ ? æ u ves

pp dt? do ær æn sloh^rt; ku u it kø

mæ et læs rbw in? hwa ka do' gy9r?

s<^hwa ka u gy'^r? ve u si te u pehr o!

se, du kommer afsted! (Støvr,); modo,

ædo, kado, skado, tødo, må, er, kan,

skal, tor du? hæn tedæ, ædæ, ad dig,

odæ, på dig, frædæ, idæ, mædæ, podæ,
tedæ, wedæ, fodæ; gidæ, give dig, lædæ,

lade dig, tadæ (Lild s.); vedæ, ptodæ,

mædæ, odæ, af dig, tedæ, a spørddæ om
dt; a rodæ fræ dt (Støvr.); ka a et

fodæ te dd? (Mors); dæj o så æ kat di

40 cE tbw (vestj.); no ska mæ o dæj nåk
te dn; hwa dæj, Sqrdn, ved do et nåwdt?

(D.); „a hoeh så manne, te hwærken
dæ, hælle di tow do hoeh ska kom te

å mangel", Tkjær II. 80; så kan dig og

manden gå til kirke, Kr. IV. 97; a vel

snar hen o sip te di; hær hår a æn knyw,

dæn ka sæj do te din (D.) o : den er

bedre; gor do de, så vdl han nåk sæj

do tedæ! (vestj.) o: irettesætte, udskælde;

50 se herr du ; du i forbindelse med uo. se

Lyngby Uo. s. 107. 108.

1. due, no. duw æn -dr el. duwdrdr

(Vens. , Agger ; alm. ; huk. Sams) ; dur

æn -dr (Fjolde) = rgsm., en fugl, columba;
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sUp æn diiw el. // jhj æn duw (Vens,)

slippe en fjært; ark9ns dtpr (Haderslev),

en plante, aconitum L.; duer kaldes:

duk9, duks! (vestj.); når duen kurrer,

siger den: „a ivbl ro, a wbl ro!" (råde),

så siger duerikken: „wol du de, wdl du

de?" Sgr. V. 44. 405 (Sams) el. kluddr-

huw9, kludarhuwd ! (Kalvslund); når duen

vasker sig, er det mod regn, Sgr. III.

127. 610; duen er symbol på uskyld:

der kom flyvende to duer hvid, de tog

lidel Kirstin til himmerig, Kr. II. 127. 15,

jfr. Sgr. VII. 99. 30; der sad en hvid due

og sang i træet, Kr. V. 52 ; ved Gypria-

nus' død sætter en due sig på hans lig,

Kr. VIII. 391. 716; se ravn; duen bringer

bud mellem elskende, Sgr. VII. 2. 8 flg.

;

den, der har en due hos sig, kan ingen

skade, Kr. VI. 288.350; i byrim: Darum
duer, Sgr. I. 15. 43; Kr. VI. 346. 218;

Eskelund duer, Kr. VI. 345. 215; jfr. IX.

127. 333. 44. 46; Haderup kirke kaldes „den

blå due", Kr. IV. 67; jfr. doffer; blå duer,

høg, skov-.

2. due, uo.

duw -9r -9 -d (Vens.)

;

du -9r -H -H (Brader. ; Sundev.); du^t

tf. (D., Andst);

dow -dr -9t -dt (Rkb.) —
dyppe, vistnok omtr. i betydning og om-
fang = rgsm. dyppe, dyppe mad i sovs,

pen i blæk; dog noget forskelligt i for-

skellige egne; å du el. døp æ fer (Ager-

skov) pennen; du i duwdls, mæn døp i

wan; han tow mi kaskæ't o du9t 9n i

æ smaddr (D.), derved betegnes ikke just

dyppe under, men slæbe i snavset ; do

ska fo smor o du di fesk i (Andst) =
noget at tage vare på jfr. isl. dufa.

3. due, uo.

duw el. duk drnc&r duw duw el. duk
(Vens.);

du duør dut dut (Vejr., Agger);

\du] [du9r~\ dudd el. dut du9d el. dut

(Thy,' Mors)";

du du9 dut dut (Søvind s.);

du -9r dudr du9r (Sall.);

du du9r dåj el. ddt dåj el. ddt (Andst)

;

du -9r dåt dåt (D.);

dbw -w9r dåt dåt (Agersk.);

dåw -9 do9t do9t (Sundv., Ang.) —
= rgsm. ; om mskr : han ddw9r ii (Ager-

skov, alm.) er skrøbehg af helbred, —
også: er en dårlig person; „de duw9r a

ene te å wel hæhr ene swd jan ha mh
å h9stel" , Grb. 58. 56, det duer jeg ikke

til og vil heller ikke synderlig gærne
have med at bestille; wo dur han nåk
it te å væ skwålmæjst9 (Lisbj. Terp)

duede, jfr. isl. duga. •

duebæger, no. duwheq9r é (Vens.)

sovseskål.

duefrø, no. J.T. 196, frøet af ager-

10 ræddike, raphanus raphanistr. L. (Vens.),

af brassica campestris L. (Thy).

duehus, no. duhus æn (D.) = rgsm.

duekarm, no. J. T. 278, en plante,

stormhat, aconitum napellus L. (Silkeb.).

duekok, no. dukåk i -kåk (Vens.)

en duehan, se doffer.

duel^ no. uo. se dole.

duelig, to. duwli (Vens.); duw9l9

(D.); dow9l9 (Rkb.) — flittig; som står

20 tidlig op om morgenen (Sall. og fl. st.);

han æ så duw9l9 om æ mår (Agger) o:

god til at stå tidlig op; dæn jen ær
duw9l9, dæn aj9n æ ddwn; dæn jen hlywdr

riq å dæn aj9n gor po sown (Lild s.);

æn dåwn å æn diple di fåsåw9r dæm
ahr (N. Slesv.); se doven, morgen-.

duelse, no du9ls de (Thy— D., Ager-

skov, Sundv.) ; dow9ls de (Rkb.) — dyppelse.

sovs til mad; se dup; kartoffel-, mel-.

30 duelsepande, no. du9lspan æn -9r

(D.) en flad gryde til at lave duelse i.

duepande, no. dowpan æn -9r

(Rkb.) en pande med sovs til at dyppe i.

dues, uo. se dose.

duesorg, no. i ordspr. armhowstør
(albustød), dursår9 å kætystsår9, de go

te hjåt9t, Sgr. II. 59. 312 (Lisbj. h.).

dueunge, no. duori æn -9r (D.).

duft, no. dbivt de (D., Agersk., Mors,

40 vestj., Sall.) støvfint mel, støv; de find—
kan æ vin ryq mæj, støvet på marken;
støvet, der strigles af hestene (Vejr.) ; du

sætte din pose på mit loft, den maler jeg

så små som doft, Kr, I. 27. 5; mølleren

tager deres sække og lægger dem på et

lagen og banker to skjæpper duft af

dem, for de havde været så forsigtige i

en hast at slå lås for poserne, Kr. VII. 87

;

isl. dupt, støv; se mel-, mølle-.

dufte, uo. dbwt -9r -dt (D., vestj..

Mors) dbwt æn hån, drysse duftemel på

hudløse steder, jfr. dunte.

duftemel, no. dbwtmypl de (D.,

vestj.) = duntemel.



216 duftepose—dukkebarn

duftepose, no. dowtpuwds æn (D.

vestj.) = duntepose.

-duftet, tf. se over-.

duftslå, uo. dbwtslp (D.) kornet, der

bruges til brændevinsbrænding, må it mo-
l9Sy så de hhjw9r dowtslawdn, så det fine

melstøv kommer frem, skal kun brækkes.

1. dug, no. duq æn -qdr (Vejr.) ; duq
æn best. duq^n flt. duq^ (Søvind); duq
æn (Mors) ; duk æn -dr (Fjolde) ; duk æn lo

du^k (Bradr, , Åbenrå); duk æn dudli

(Sundev., Ang.); do(i i doq (Vens., Lild s.,

Agger også duq); duq i best. -i flt. duq

(S.Sams); dow æn dow (Thy) — 1) dug
til at lægge på bordet, isl. diikr; dæn
dær eridn duq '9l hre, må ålti hå æn
fådklud (karklud) t^re (D.): „haj skul

fålåri i gamdl boskit doq; nær haj bræ
dej uw o so: skaf ret mi doq! så h
haj bdsat mé di dæjUst hérrHor^ , Grb. 20

91. 52 ff.; „doqi fék haj da", 92. 60; æn
bodduk flt. -dtv^k (Åbenrå). 2) i Sønderj.

tiUige om et torklæde, sjal; trekants duk
(Mellemslesvig) kvindernes halstorklæde,

der falder med et hjorne ned over ryggen;

et duk flt. du^k (Åbenrå)
;

jfr. hojtsk. tuch,

mnt. dok Sch. Liibb. ; se klud, klæde;

bryst-, fik-, hals-, lomme-, mund-, næse-,

omslags-, over-, skjæv-, snib-, snup-,

spilde-, sægle-. 3) se olmer-. 30

2. dug, no. doq æn (Vens.) ; doq de

(Vejr., Mors, Thy, Agger, vestj., D., Søvind

s. ; hak. Mols, Sams) ; doq æn (Agersk,

;

Fjolde); dåq (Øsby v. Hadersl); dåk de

(Sundv, [Angel?]); dok de (Bradr.); duk
(Åbenrå) — duggen på græs og blade,

isl. dogg; doq9n fah (Søvind s.); i et rim:

klar op i sky, lad ringel i by,

lad duggen dryww, lad fuglen flyww,

lad himmerigs dor stå åben,

Kr. VIII. 397. 734; — gåden lyder:

a bowdr i jæn Ian o mi kærost i æn nåon,

wi towdr wås i jæn wan o tqror wås
i jæn tqrkle (vestj.)

o: de vadskede sig i duggen og torrede

sig i solen, se også Sgr. III. 184. 988;

dug, som helbreder, se Kr. VII. 261;
jfr. honning-, nimmer-, sol-, sø-.

dugge, uo.

doq -3r -dt (vestj.);

doq -qor -qdt (Agersk.);

dåk -9 -9 (Sundv.)

= rgsm.; de doqdr o æ krap (Rkb.)

om sved, se sø-.

dugget, to. doqd (Søvind s.); då^
(Sundv.) = rgsm. ; de æ fæjt dåkd æmå'M
(Sundv.).

dugfuld, no. doful el. doqfut i

(Vens.) såmange altergæster som på en-

gang kan få plads om alteret.

dugning, no. Mb. 1) den tid, da

duggen falder morgen el. aften. 2) en

kort og svag regii, som kun dugger

jorden (S. Sams).

dugorra, no. doqworm æn -worm
(Thy, Lild s.. Mors) lådne insektlarver,

på hvis hår duggen perler.

dugrøde, uo. dåkrød -rot (Sundv.)

dåkrot ho, hør, som er rødet i dug, for

at taverne kunne løsnes.

dugtoj, no. dtiqtøw de (Søvind) toj

til duge.

duk, no. se dug.

duk sæ, uo. se dy sig.

dukatfrø, no. dukå'tfrø (D.) sendes

bom med narreærinde i byen efter, se

messingståltråd.

1. dukke, no. dåk æn -dr (D., vestj.,

Bj. h.. Mors, Agger); dåk æn -or (Vens.,

Sams) ; dåk æn -d (Sundev.) ; dåk æn flt. -3

el. -i9 (Søvind s.) — 1) = rgsm., et ud-

klædt billede, bom leger med; en over-

dreven pyntet kvinde, alm.; mnt. docke,

Sch. Liibb.; se drage-, kram-. 2) et

knippe hør, 6— 8 lokker sammenbundne
(Lild s., alm.)

;
jfr. brud; et fed tråd el. silke

(alm.); en dåk silki (Søvind s.); æn dåk

(Sams) to alen lange snoede halmsimer,

der bruges for tækkegam, æn dåk tak

(Sundev.) ^/s kjærv langhalm, se tag-;

et knep dåkor (Støvr.) et knippe V2 al.

lange tækkesimer. 3) æ dåkdr flt. (vestj.;

Sundev.) opstanderne, hvori tenen på
rokken sidder; dværgstolper, de små lod-

rette tømmerStykker i en bindingsværks-

væg (Bj. h.); stængerne lodret på slæde-

mederne, som bærer slædens kasse (Vens.) •,

æn dok -9r (Thy) træstykket på et vimmel-

bor, hvori boret er fastgjort ; træstykkerne,

hvori savbladet er fastgjort (D.)
;

jfr. dob,

pæn-, se htsk. docke, lille sojle.

2. dukke, uo. dok -9r -9d (Agger);

dyk el. duk -9r -dt (Søvind s.) = rgsm.,

dykke; duk on9, dukke under vandet;

duk se ne9 (Søvind s.) bukke sig ned.

dukkebarn, no. dåk9bån æn (D.,

vestj.) = rgsm., et stykke legetoj; kæle-

ord til horn : mi lih sød9 d— .'
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dukkehoved, no. dåkihdwi et (Sø-

vind s.) = dåkabånshuwa æn (D.).

dukker, no. dokor æn -9r (Agger)

dykker.

dukkerbåd, no. dolprhuwdd æn
(Agger) dykkerbåd; dok9rklæpr (Agger)

dykkernes dragt.

dukkert, no. doksrt æn (Støvr,);

duk^rt æn (Søvind); døkdrt æn (D.) =
rgsm.

;
gi jæn æn d— , dukke en under

vandet.

dukketoj, no, dåkitøw de (Søvind

s.) = rgsm. ; dåk^toj de (D.) legetoj.

duld, no. dut æn (Agger) bommer
el. bos i keglespil o: forbislag.

dulle, to. se dyllig.

dulle, no. dul æn -dr (Andst, Mds.,

Lysg.) — 1) en foragtelig kvinde; æn
dæjUq dul (Agger) en skidt tøs. 2) æn
skon hetd dul (Vens.) en lille pige på et

par år.

duller, no. duhr æn (vestj.), æn
uh d— , et lille barn, som går o dulrdr

aw; en lille trivelig kvinde, der er rask

i sine bevægelser; se luntetrav.

duUerløb, no. duhrløb é (Vens.)

luntetrav.

duUer-om-bænke, no. andens navn

i æventyret Kr. V. 116, jfr. dulre,

duUertrav, no. duhrtraw (vestj..

Vens.) pimpetrav, luntetrav.

1. dulm, to. dålm (Mors, S. Sams) om
overtrukken himmel, dålm wæjr (Mors);

det modsatte af blankt, mat (S. Sams)

hifiør ømi wa så dålm (Sall.) matte, dunkle.

2. dulm, no. dulm æn (Vejr.) ; dålm i

(Vens.) sovn, blund.

dulm^e, uo. dulm tf. -ar (Vejr.);

dålm -dr -dt (D., vestj.; Vens.); dolm

Sundev.) — 1) sove, slumre (Vejr.); „a

lo i min séf} å lisom dålmt" , Grb. 143. 14,

a wa we å dålm el. dålm hæn (Vens.),

jfr. dumske. 2) æ il dålm^r (D.) ulmer,

inden den endnu er blusset op; æ suivd

dåhrør, når den går ned bag skyer; regn,

torden dålmar (S. Hald), når skyerne

spredes ; skyerne dolmer for solen (Låsby)

;

nok også om smærte som rgsm. dulme,

de dålmar (Vens.); jfr. dovne; norsk

dorma, lat. dormire, sove.

dulre ^ uo, duhr -ar -at (vestj.);

duhr -ar -a -a (Vens.) — gå med små
trippende skridt, om born (alm.) ; om gæs
(Vens.); om heste, trave jævnt; honkomar

dulari (Vens.) kommer luntende; den løb

og dulrede omkring der ved hojen, Kr. VIII.

2. 3; se dåller.

dum, to. dom flt. <?om (D., vestj. alm..

Vens., Sams); c?åm (Agger) — 1) som ikke

kan tale; stum; dæj dom (Vens.), også

Søvind s., se dumme; æ dom skomaqar,

han æ dom (vestj.), dog måske no. ; han

ståj ål dom stel (vestj.) han stod uden
10 at sige et ord; æn ka huwada hlyw dow

o dåm a dæn halarm hær ær (Agger) ^

se døddumstille, 2) dunkel, om ojne,

briller; mi ywn æ ve o hlyw dom (vestj.).

3) med betydn. af hvad der er øde, vidt-

strakt: ud øwar æ dom fywr, mark, hija

(vestj.), når sneen ligger; æ dom syja (D.)

det vilde hav; æn dom knåq (vestj.) et

tæt, vildsomt snefog. 4) tåbelig ; i dom kål

(Vens.); han ær et så dom enda'! (vestj.)

20 o : han er klog nok ; så dom som i hæst

(Vens.) ; som æn for, æn gos, jfr. Kr. IX.

106. 135, æn dws (vestj.), æn østars (Mors),

æn ørad, æn skowl (Lønb.); så dom som
æ haqadijal å æn ku, el. æn sdw el. æn
smn (Andst), jfr. plt. he is so dumm as

en achterviertel vun en schaap, Schiitze

IV. 17; så dom te æn ka ræn veqa

in mæ ham (Ribe), el. ræn dar åp mæ
ham (Malt), el. ræn boda veqar å dor

åp mæ ham (Vejle) ; så dom te han et

ka tæl te fæm (Andst); så dom te han

et kinar hans æjn kyjar (vestj.); så dom
te han ver ek ant som hans åhmor gor

ek å leqar am ur i stowlskawt, el. te æ
row gor ek i gamal stowlskawt å ruqar

or^ar ur (N. Slesv.) ; så dom te di ka bel

ham en, mån æ gåw o æn gron wåst,

Sgr. V. 32, 207 og solen af et par røde

bukser; kyjavar do ham få dom, så gor

40 do æn skit hanal (vestj.).

dumdristig, to. domdrésta (Søvind

s.) = rgsm.

dumhed, no. domhijad æn (vestj.);

domhija æn (S. Sams) = rgsm.

dumle, uo. domal -mlar -mat (Malt,

Andst) tumle, falde; han kåm domian

in ad æ dar (D.); d— astéj, d— om =
sjow, swir, gor gal .hanlar, se domre;

la domal! (vestslesv.) lad stå til; æ ka

i<i ii hål læriar!— la domal! (sts.) lad falde.

dumme, no. i dom (Vens.); æn dom
(D., vestj.); æn dåm (Agger) — døvstum

person; hans bror ær æn dom (D.).

dummerhoved, no. domarhua æn
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-hwdddr (Lild s.); itk., i\i. -hwodr (yerfå.);

dom^rhuw^ æn (D.) = rgsm., dosmer.

1. dump, no. domp æn (D., vestj.)

— 1) larmen og stødet, som et pludseligt

fald frembringer, de ga æn d— , a fæTc

æn d— ; de æ nåw9 slem tårn dær æ
tréj domp i, tim. 2) Mb. en naturlig

fordybning i jorden, et sidt sted (Støvr.

h.), ligeså Gjern h.

2. dump, no. leq dompanpp dd (Mors) lo

slå svært til; jfr. „lægge damp på en"

(Viborg) slå en, lægge hånd på en,

3. dum.p, to. domp (vestj.) = rgsm.,

æn d— ly_.

dumpe, uo. domp -dr -dt (D., vestj.)

falde pludselig; domp nijdr igæmøl æ is;

han gor o domp9r^ komdr dompon; da

det dumpede i jorden, kunde bjærgkonen

høre ham og kom ud, Kr. III. 25, om
lyden af hestens hovslag; „hwa! hvem 20

æ de, komme hæ dumpend?" Blich.

Bindst., det samme.
dumpejagt, no, dompjawt (vestj.);

go o d— , på pigejagt, om løsagtige

mandspersoner.

dumipekasse, no. mergelkasse på
to hjul til at vælte over (Gjern h.).

dumpet, to. dompa (vestj.); d— te

<B æn, flad på enden.

dumre ud, uo. han domf9t æ kal^^

ur (vestslesv.) o: udskældte karlen for

at være en dumrian.

dumrian, no, dåmrian æn (Andst);

domrian (D,) — dum person, plt. dum-
mer Jan.

dumse, uo. doms -itr -t (Sall.; Thy)
= dumske, småsove, også Vejle; a stod

og dumsede og gav ikke megen agt på
noget, Kr, VIII. 232, 401.

dumsk, no, domsh æn (vestj.) slum- 40

mer; ligge i en d—

.

dum.ske, uo. domsk -dr hår dom-
skar (Vejr. ; vestj.) småsove, slumre ; være
tvivlrådig (Vens,); se dumse,

dumskovl, no. domskowl æn (Malt)

dum person.

1. dun, no. dun (Andst) ; dun -9n flt,

(Vens.) ; down (D., Lønb, ; Mors også dun)
;

dun æn (Agersk.); don di (S. Hald) —
fine fjer til dynefyld; jfr. gåse-

2. dun, no. dun æn (D., Agersk.) et

stærkt dumpt drøn; de ga æn d— ; „de

sprang mæ et fåfærdelig donn", Jyd. 1. 67. 2.

dundre, uo. donar -nrH (D.); don^

-rd -rdt (Søvind s.) — 1) = rgsm.; han
donrdt i æ buwar te de limarH; også
overført om hojrøstet, skældende tale;

læ de don9r å (Vens.) o: gå sin egen
(skæve) gang; se dun, donneke, donners.

2) svire, se donner.

1. dune, uo. duwn -ar -t (Vens.)

gennembløde; haj æ blétvan gåt dunt;

„så stremt wbnc nir é hans arm, så haj
tagawns hløw duwnt" , Grb. 13. 32; besl.

m. plt. duun, beruset?

2. dune, no. dun, de dun, dun, dun
(D.) om en dyb og dump lyd; de dun
apr, det gav genlyd ; de dun onar et par
lask hæst, løbske h— , owar et kohr, en
kælder (Agersk.); dunte hos Mb. er vist

en misforståelse af dette ord, mulig en
fejl opfattet fortidsform.

dunet, to. dbwna (D.) — rgsm.,

fuld af dun.

dungræs, no. dungræjs de (N. Slesv.)

en plante, kjæruld, eriophorum L.

1. dunk, no, dorik ed (Heil. h.) et slag,

puf, f. eks. i ryggen ; et åranli dbrik (Sø-

vind s.).

2. dunk, no. dorik æn do'^k (D., alm.

;

Heil. h.); dofik hak., best. do^kan, flt.

dorikir (Mols) ; dotik æn -a (Søvind s.) —
1) en cylindrisk krukke i flaskeform af

stentoj, jfr. abraham, lejle, munk, peter,

skjæggemand, svanehals, bruges også om
en lille trætønde = lejle (Heil. h.), se

gråmand. 2) en militærarbejder, over-

gang fra trainkusk til trankusk, trandunk

(s. d.), dunk (vistn. alm.). 3) de dovik

(Røgen s.) cikorie i tutter, se tutte.

dunke, uo. dorik -ar -at (D.); do^k
(Agersk.) ; dbfj^ (Søvind s.) — det dunker

i en finger, der vil bolne; men: de hoqar

i æ hgi (Agersk.).

dunkel, to, dorikdl (alm., D.) = rgsm.

dunkelig, to. mat, sløv (S. Hald h.),

se J. Saml. VIII. 269.

dunkle, uo. do^kal -klar -kat (Ager-

skov); de dotiklar i æ vær, æ sol d—ar,

bliver dunkel.

dunst, no. donst æn (Rkb.); donst

æn -a (Søvind s.) — slem lugt; vistn. også

= rgsm. i østj.

dunste, uo. donst -ar -at (D., vestj.)

stinke, lugte ilde,

dunt, tf. se sunt og —

,

dunte, uo. dont -ar -at (s. f. Ribe,

Andst h.); dunt (Braderup) — strø små
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born med bleghvidt på hudløse steder;

se dufte, dutte; dynte Mb.

dunternel, no. dontmijpl de (vestj.)

bleghvidt, også: ormemel, el. sporerne

af lycopodium clavatum, hvormed hud-

løse steder på småborn bestrøs.

duntepose, no. dontpuw9sæn(li.,\es{}.)

pose, hvori duntemel (s. d,), jfr. dutpose.

duntet, to. [dontd] (Slet h.) mat,

plettet i farve og udseende; deraf grå-,

blåduntet osv.

dunvåd, to« duwnwo (Vens.) dynd-

våd, se dune, dyndvåd.

1. dup, no. dup best. -dn (N. Sams)

meldyppelse; se duelse, duppelse.

2. dup, to. dop (Andst) = dobbet.

3. dup, no. dop æn dop9r(J).); dop

æn (Søvind s.); då^h æn dåb9 (Sundv.)

— dup, træstykke, hvori et bor befæstes,

for at kunne sættes i vimmelen og drejes

rundt; jfr. dukke 3,

dupnæset, to. dopnes9t (Silkeborg),

handelsnavn til en form af træsko, som
går landet over.

dupoddet, to. dobqp (Vens.) om
en nål, hvis spids er but el. brudt.

duppelse, no. diqj^lshesl.-sn (N.Sams)

al slags dyppelse (s. d.) undtagen dup (s. d.).

duppet, to. dop9 (Malt h., vestj.);

dob^ (Vens.) — 1) but; om en nål, syl,

hvoraf spidsen er brudt (Malt, Vens.);

dæn hæl (tojrestage) ær så dop, te a

døw^r mæ å båt^k æn npr (Lild s.). 2)

kort, tyk, om ko og hest (Vens.).

dur, no. i enkelte talemåder: de

ggr i si gamøl dur (D., Malt) o: i den

gamle orden; „de ka do fåtæll hejer

(hende) i gang senn, nær åltj æ goen i

sin gammel dur ijen", To Noveller s. 13;

„hqj blhw trowU ve i sam dutvr" , Grb.

197. 24, han blev trolig ved i samme tone;

jfr. dur, en toneart.

durk, bio. dork igæ'mdl (Vejr.) lige

igennem; han gik dorgdn wæk (Mors)

gik forbi uden at se til dem, der stod;

han ræn liq dork fåbi', igæ'ni^l (D., også

Sams)
;

jfr. htsk. durch ; se også Aasen

:

dorgen, dor; dorgenmarsch.

durkdreven, to. i udtr. som æn
dorkdrow9n knæjt (Tåning) vistn. alm.

O: klog, udspekuleret.

durknejet, to. dorknæjH (D.) o:

gennemsyet, et udtryk for skomagerens

arbejde; plt.

1. dus, bio. i udtr. vh dds (Søvind s.)

o: sige du til hinanden; hqj æ dos mæ
ham (Vens.), dus (D.).

2. dus, no. dus itk. best. -d (Sams)

gammel taghalm.

3. dus, to. dutjss (Lild s.) alvorlig som
god egenskab, modsat: stojende, kåd

(Lild s.); måske kort for hovedet, for-

nærmet (vestj.); fr. douce?

4. dus, no. low i suws o duws (Agger)

0: i svir og drik; også uo.
;
„næe han wa

uh å hen, duhst å drak, bavvelt å kam
skit astej", Yuelb. s. 73, når han var

ude og borte (fra hjemmet), svirede og

drak, bavlede (s. d.) og kom galt afsted.

-dus, no. se sinke-.

dusin, no. dusi'n é best. -t flt. dusi'n

(Vens.); dos æn = flt. (D.); dås æn
(Hmr.) — et dusin; fr. douzaine.

dusk, no. dosk æn -ar (Vens. ; Sams,

D., alm.); dosk æn -d (Søvind s.) — 1)

slojfen på et hovedtoj; se binde 1, hage-.

2) kvast ved en pibe. 3) en buket

blomster; se blomster-.

duske, uo. dosk åp (Slavs h.) ; o dosk

jæn (D.) prygle; rankerne af empetrum
nigrum, der bruges til koste, skal når de

er ruskede, først doskes åp, så de nederste

ender bliver Mge lange, dernæst bronps de

30 i ce brombwn, o: opvarmes over ild til

æ brom, bladene, går af dem.

dusketoj, no. dosk^toj de (Lindk.)

blomster af alle slags, der står meget

d— i et bed.

dusme, uo. Mb., slumre; dusm no.

sovn (Varde).

dussirend, no. dusiræn æn (Rkb.)

a lipv (løb) æn lih d— i æ mørknøri, et

lille løb i byen.

dust, no. dost de (Valsb.) dær ær
em d— i mjol, fint melstøv, når kornet

er malet for groft; jfr. duft, duntemel,

dut, dyste.

dustyk, to, dustyk (Andst h., D.)

tyk som en frugtsommetig kvinde, og

kun derom; se trimmeltyk.

dut, no. dut e best. -3 (Vens.) mel-

støv; se duft, dust; dunte.

dut, no. se dot.

dutle, uo. dut9l -tUr (Andst) han

dutUr tæmaliq moj, lever i drik og lider-

lighed; jfr. toge.

dutpose, no. dutpuwss i best. -posi

el. -pivbsi el. -pjdsi (Vens.) = duntepose.
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1. dutte, uo. dut -9r-d (Vens.) = dunte.

2. dutte, uo. dot -dr -at -H (Andst,

D.); dut (Agger) — 1) sige du til. 2)

o dot jæn nåwH o (D.), dwot (Andst) =
pådutte, beskylde for.

dutte, uo. se tude.

duve, uo. dov nt. doydr (Holmsl.)

gynge i søgang, om båd, skib.

dvale, no. dwål æn (D., Øland,

Sams) = rgsm.
; fål, leq i æn d—

.

dvalg, to. dwah (D., Malt, Andst,

Hmr.); dotval el. dwql itk. -t (Vens.);

divål (Lild s.. Mors) — om mad, vammel,

på grund af for lidt salt som fed mad,

el. for meget sukker; jfr. 1 del, gjæl, hjejn.

dvalsk, to. dwalsk (vestj., alm.

;

Brarup—Agersk.); dvaldsk (Sundv., Angel)

— om msker og dyr: voldsom, utæmme-
lig; dwalskhipd jfr. dålsker to. Rietz, isl.

dælskr.

dvask, to. dvask (Agersk.) = dorsk.

dvaske, uo. go o dwask (Støvr. h.)

være doven, dorsk.

dvasse, uo. dwas -9r (D.), sed o

dtvas = dvaske, jfr. dorske.

dvatling, no. Mb. en sendrægtig

person (Slet h.).

dvatte, uo. dwat -^r dtvat (D., Malt)

falde pludselig, uformodet; han divat om
ve dt; han dwat som æn skad (Andst);

udråb, når en falder: dær dwat Mas Fås!
(Mads Fos, D.); se dratte, svatte.

1. dvine, no. Mb. [dwiyi æn} (Vens.)

^råbe, levning på bunden af et kar.

2. dvine, uo. dwin -ar -t (Agger);

dwin æn drab uk (Vens.) pine en dråbe

ud; dwin hæn (Holstebro) tæres hen,

nok også Gind. h., se J. Saml. VIII. 269;
i Agger at dåne, sove ind: æ dwint i

sijwn, faldt i sovn.

dvineonde, no. dwinun de (Holste-

bro) tæring.

dvinsyg, to. [dwinsyk] (Lemv.) syg

med indvortes pine.

dvot, to. dwot (Fanø, D.) == dodet 1 . 2.

dvothoved, no. dwothuwd æn (Fanø)

døsig person, skældsord.

dvotning, no. dwotndii æn (D.)

døsig person, også om dyr.

dvotte, uo. dicot (D.) han ggr o

dwotdr ad, er dorsk og døsig.

dvæl, no. divæl æn (Holmsl. kl.)

en svaber.

dvæle, no. dtvæl æn -ar (Lild s..

Mors, Thy); dvæl i (Vens.) — en stump
charpi o: optrevlet linned at lægge på sår

= dwælariar flt. (Vens.)
;

plt. dwele, dweile

= tuch zum dwån, håndklæde, serviet,

også visker, bestående af gamle tojlapper.

dvælge, uo. så gik jeg ad kirke-

gården ud, der hørte jeg de klokker, de

mon dvælge, Kr. I. 190. 8, ringe?

dværg, no. dwæra i -rd (Vens.,

Sams); dtværi æn dwæra (Mors); dværa

æn dværa (Agersk.) — 1) dværg, et væsen,

som hører overtroen iil; „da eiflarn

(englene), de wel da sæj i dil å dem,

ha sønc, hløw di støt nir å hemalan; di

de falc i mark å skow, kalas dwéra ....

Dwéran bowar i høwan åpå markan å hd

stowarn ful å søl å gul, å månar hor

høt om awtani, hwant di hd slo cistar i

los nir i høwan; .... dhr e måna høiv

de de stor ø no om dqw, sin de hløw

høqa så måna cerkar å rerit mé klåkar,

få de ka di no slet ene usto å ftøtør

hælar låi^wæjs hen, .... de é nor uwsla

beta kneslariar (puslinger) m^ réj luwar

åpå hwbt, de de struta liq i wer (i

vejret); næ di hor her (luen) åpå, é di

usynla få m^skyw^n (menneskeojne), men
næ di to dwéraluwan å, så ka énhwar sij

dem", Grb. 123. l ff. 124. 17 ff.; forhen var

der mange bjærgfolk el. som de kaldtes

dwarre .... det var småfolk med store

hoveder, Kr. III. 17. VI. nr. 5. 6. 10;

søger kirkegang, nr. 16; vrænger ad

msker, nr. 18; volder sygdom, Kr. VIII.

27. 55; en morders born bliver dværge,

Kr. VIII. 184; Gr. GI. d. M. I. 131. 140.

149. 150. 152. 159; Thiele, Folkesagn

I. 109. 123. 314. II. 7. 175—254;
Werlaufs Ant. s. 378 anm. ; fortællingen

om deres oprindelse, Jon Arnason I'j6(^-

sogur I. 5; Wuttke, Aberglaube s. 40.

45 fif.; Grimm, Mythologi (1844) 413 If.

2) et lille dyr, mske er en ussel dwæra

(Andst). 3) i bindingsværksbygninger,

de lodrette småstykker mellem løsholt

og stolpe (Vens., Thy), jfr. hammer.
dværgehammer, no. dwærihamar

æn (Mors) en oldtids stenøkse.

dværgehat, no. dwærahat æn (vestj.)

gor efter folketroen usynhg, Kr. III. 18;

dtvéraluw, Grb. 124. 26.

dværgfolk, no. dicærifolk (Mors)

= rgsm. ; dweracelari, dtverakuwan, hest.

-kwon (Vens.) Grb. 131. 27. 32.
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dværgris, no. J. T. 217, en plante,

gyvel, sarothamnus scoparius Koch (Vens.).

dværgstolper, no. flt. dtvar9stålx>9r

tit. (Heil. h.), åw9r- og n^j3r dw—, de

små lodrette tømmerstykker i væggens

øvre el. nedre halvdel i bindingsværks-

bygninger, se dværg 3.

dvæsel; no. dicæsdl æn -ar (Thy,

Vens.) mellemstok mell. selskaft og fod-

træ; flade pinde på væverstolen, som
forbinder tråddet med springstokkene.

dvål, no. se dvale.

dy, no. se dynd.

dy sig, uo.

du -^ duH d%9t (Søvind s.);

% sæ, dyar s., dy s., d% s. (Andst, D.,

Agerskov), tf. diji^r s. (Vejr.);

dyw sæ (Støvr.); dijw sæ (Mds. h.);

døiv sæ el. døq sæ -q^r -q9 (Vens.,

Heil. h.);

døq sæ -qpr -qH (D., de gi.);

duk sæ -9r (Mors)

= rgsm.; haj ka åhr døq sæ mæ
hans kanaUri'streqdr, haj døq9 sæ ene

får9 (Vens.); „men da de wa gawen
en timesti, ku han edt dø sæ længe",

Jyd. II. 27. 1; a kut dyw mæ får å li

(Mds.) jeg kunde ikke ]3are mig for at

le; do ka nåk ék dyj dæ læiiar ud^n

do skal ha noj håq (Agger) ; a ka ene

døq min hæjpr (Vens.) bare dem for kulde

;

også findes formen: d'øw sæ (Vens.); ka
bdnt døw sæ å go uw i dæj kul? kan

barnet nære sig ved at gå ude i den

kulde; jfr. bare sig, blotte sig.

1. dyb, to. dijv flt. dyv (D., Sønderj.);

dyv dyv (Andst): dyjb (Lild s.); dtjjb itk.

dybt flt. dyjb (Vens.); dyj9f itk. dyft flt.

dyj9f (S. Sams); dyv itk, dyft flt. dyv

(Søvind s.)
; jyp (Fjolde, se Lyngb. Sj. Spr.

s. 106); comparat. dyvdr, superl. dyv9st

(D., vestj.) = rgsm. ; æn dyjb cål (Vens.)

en dyb brønd; æn dyjb tål (Vens.) en

uforståelig tale; law di wår dyvdst en i

djæ snak (vestj.); han æ så dyv, æn ka
et sto t9hon i ham mæ æn træjalsståq

(Andst) ; høwt å klyw, ho dyvt å fat (Årh.)

;

de dyjb wan hå dæn stel gron (Agger).

2. dyb, no. dyv æn -9r (D,); dyjb é

(Vens., Agger); dyv et (Søvind s.); d^j})

æn dy9p (Bradr.) — havdyb; dyv (Ribe

egn) sejlløbene i havet mellem V. Vedsted

og Manø, mellem Darum og Fanø; se

dybde; hav-.

. dybagge, no. dyhaq9n best. (Ajstrup,

Vens.; hak. Helium, Vens.) svineyveret

el. stykket på det slagtede svin, hvorpå

dievorterne sidder; se dæl.

dybde, no, dyvd9n æn (Søvind s.);

dyv9n æn (Agersk.); dy9f et (Angel) —
dyb, dybde; kæhn (brønden) hd9r it dæn
dyvdøn, dæn skal ha (Søvind s.) ; dær ær
æn gråw dypen; vi sæjl dw9r dæn dyv9np

10 dær ær i æ møldam (Agersk,).

dybe, uo. dyv ui (Søvind s.) = rgsm.

dybelig, bio. hun sukkede ligeså

dybeiig over det, Kr. VII. 340 o : dybt.

dybelse, no. dyv9ls æn (Rkb.) dybde

;

formen dyv9ls findes også.

dybsgarn, no. se rå.

dybsvåd, no. dybswo æn -wp9r

(Vens.) våd til at sætte på dybet.

dyd, no. dyd æn (Ribe alm., vestj. ; huk.

2« Vens.) ; dij æn (N. Sams) ; dyr el. døjr æn
(Agersk., Øst.Lygom); (Z?/3r (Mellemsl.) —
1) = rgsm.; „de ku da eéc wæ få djæ dyj

shjl" , Grb. 116. 6; det, der duer, kraft;

æ dyd ær å æ hrænvin, æ dyd dryw9r

å 9t (D., vestj.), ligeledes om kaffe, tobak,

krydderier: frosten tager d— af græs,

regn d— af sæden (Vens.). 2) „dygd",

Ang. [dy9r'\ om msker, dygtighed; se u-.

dye, uo. se dø.

dyen, no. se døn.

dyffel, no. døf9l de (Agger) = rgsm.

;

en slags toj.

dygge, uo. dyk9 -9 -d (Sundv., Ang.)

vande blomster, planter^ æn dykd, en

vandkande.

dygtig, to. bio. døqtiq el. dørtiq

(Mors) ; døqti (Søvind s.) ; døqdiq (S. Sams)

;

døqt9 (D.); c?ø^^3 (Sundv., Ang.) — 1) to.==

rgsm.; døqti i si hen9 (Tåning), håndsløv;

40 „trou, dorti bon æ å i søjen", du kan

tro, hun er også dygtig i syning, And.

Begr.
;

„a mit i hinnæ øuen en dørtig

trumf ska sæt hind po". And. Frieri;

også rask, mods. syg, han ho wat døqti

i vint9 (Søvind s.). 2) bio. = rgsm.;

ta døqti fat, døqti stow9
_
(Søvind s.)

dernæst, omtr, svarende til godt, de ka

do døqt9 (D,) godt; kan du se grøften?

— ja, døkt^; æ dræri ka døkt9 dryw æ
60 hæst (Ang,); han ka døqt9 hdtal (vest-

slesv.); „di drak dørti", Andr. Begr.

dygtighed, no. døqdiqhij9 æn (S.

Sams) = rgsm. ; hans døqt9her ka leq å

æn lil9 stæj (vestslesv.) om den udygtige.
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dyhone, no. dyhqn æn (Mors) en

fug], rallus aquaticus; se dynd.

dykke, uo. døk -dr -dt (D. ; Agersk.)

dukke sig, boje sig for at undgå slag;

se dukke.

dylle sig, uo. dyl sæ (Fjolde, Angel)

dy sig; mæn Knæsh^n ku jå it dyl sæ,

J. M. 55 ; ordet står vist i forb. med plt.

dult, tålmod, duldich, tålmodig.

dyllig, to. dyU (Bradr. alm.. Mel- lo

lemslesv., Angel); duh (Agersk.) — tålig,

tålmodig, fojelig, om msker og dyr; dæn
som ce skijh , han fær å vær dyh (N.

Slesv.) den, som skylder penge hen, må
være tålmodig; jfr. plt. duldich; u-.

dympel, uo. se dimle.

dynd, no. 1. døn de (Agerskov,

Sundv., Bylderup); døn de (Thy); dyn de

(Fjolde); dyn de (Vejlby v. Fredericia,

Grindst. Slavs h., Hvejsel, D.); døn de 20

(Angel). II. døj best. dønc (Vens.); døj

de (Vejr., Husby, Bur, Solbj., Mors, Sall.)

;

døj de (Randers, S. Hald h., Støvr. h.;

Søvind s.) ; best, døp (S. Sams) ; dyj de (Bæ-

lum, Mors, Rårup, Bj. h.) ; dyj best. dyp de

(Vens) ; dej de best. -d (N. Sams, Ålsø) =
rgsm. ; træk ku ow døj (Søvind s.), træk

i déi (Støvr.) en tavleleg, se 3, bløde 1

;

jfr. dyhone; kvadder-, lodder, plodder,

smadder; klyne-. so

dynd -dræk- våd, to. [døj-dræk-

wiid] (Mors) forstærket udtr. for dyndvåd.

dyndet, to. dyn» (D., Hvejsel) ; døj9

(S.Hald h.. Søvinds.); døja (Hmr. ;Vens.)

= rgsm.

dyndmorads, no. „døjmorasse wa
dæ longsinom i Knujælle", Jyd. I. 9. %
moradser var der rundt om i Knudelle,

dyndpus, no. den stræber som en

ronnevæder i en dyndpus, Kk. ordspr. 40

52. 580 (vestslesv.) dyndhul.

dyndtrækker, no. i en vestslesv. by-

remse : Farup døntræksrdr (V. Vedsted s.

syd for Ribe); efter en anden: Ges^q

d— (Skærbæk s.), et par mil sydligere;

jfr. trækning.

dyndtærsker, no. i en byremse:
Skovbling dyndtærsker, Sgr. II. 89. 423,

Skovbøl i Astrup s., Gjørd. h.

dyndvåd , to. dønvår (Agersk.) ; so

dytm (Vens.) ; døjuwsd el. dynuwdd (Rkb.)

;

døjowdj (Søvind s.) ; døjuw9 (S. Hald h.)

;

døjwud (S. Sams) ; døjwod (Havbro s.) ==

rgsm., våd som dynd, se dunvåd.

dyne, no. dyn æn dyndr (D., vestj,,

Agger, Agersk., Bradr.); dyjn æn best.

dyn flt, dyn^r (Vens.); dyn æn flt, dyrør

el. djorvdr (Bj, h, ; Søvind s.); dyJ9n æn
djømr (Herning s.); flt. djom (Hvejsel,

Randers) ; djon æn -i3 (Hornb. s.) ; dyjån

æn døn9r (S. Sams); din æn dirpr el.

dendr (N. Sams); dyn æn dyna (Sundv.)

= rgsm. ; kåst9 di dæ (dig) hæn i dj09pr9n,

så fen9 di dæ nåk i halmdn, Sgr. I. 191,

1170, O: kaster man noget bort i dynerne,

finder man det nok i halmen, fordi dy-

nerne er bredt på halm i sengestedet;

kom å æ dijn o i æ halm (vestj.) komme
fra gode kår og i slette ; se dojne ; brude-,

hoved-, mos-, neder-, over-, skindklip-

nings-, under-.

dynefirsel, no. dynfisUd (Lild s.)

bolster.

dynekalv, no. ved sommertid, når

vi har sengklæder ude, bruger vi en stok

til at banke dynerne med. Sådan en

kjæp skal der passes noje på, når den

er afbrugt, at en ko ikke skal komme
til at slikke den, for ellers vil den ko"

få en „ dynekalv " og så kan koen ikke

leve, Kr. IX. 16. 141 (Horsens).

dynetrækker, no. i en byremse:

Øster Vedsted dyntrækordr, Sgr. I. 15, 43

ved Ribe; dersom her ikke er en fejl;

se dyndtrækker,

dynetoj, no.' djiJnøtow de (Hvejsel)

= rgsm,

dynevår, no, dynswur æn (Mors);

djonwo æn (Hornborg s,); dyndwbr (D,);

dyn9wål (Lindk. s.) = rgsm,
;
gåde : hvad

er det, der går ned til en dam og vasker

sig, men glemmer sin mave hjemme?
Sgr, II. 129.673. VI. 56.526. 61..574, jfr.

pudevår.

1. dynge, no. døi^ æn -dr (Vens.; D.,

Malt, Støvr. h., alm.); djori æn -9r (Rkb,,

Agger); dørii æn -9 (Søvind s,. Hads h,)

= rgsm. ; samdl te d— (D.) samle penge

;

æn døri kuw^r (Mors, Thy) en dynge

korn; æn døri m^jsk^r (Vens.) en flok

msker; se roge; drøs-, korn-, lim-, sne-,

sten-,

2. dynge, uo. døti -9r -9 (Vens. ; D.)

= rgsm,; o d— åp; o d— jæn te,

skælde ud,

dynke, uo. dyrfjc -9r -9t (Malt);

dørijk -9r tf, -9r (Vejr,) ; dærik el, dørik -9r

-9 -9 (Vens.) — stænke toj med vand, dørik



dyb—dyst 223

thw (Sejling); dæ^k (Røgen s.); derpk

(N. Sams) føre en tynd leropløsning med
en kalkbørste på en klinet væg og jævne

den; jfr. drysse, dryste, dyste.

dyp, no. „mun de dep ka ene sul

hans hnh9syw9r?" Grb. 24. 40, mon det

dyp kan ikke svale hans embedsiver.

dypp©. uo.

døp -9r -H -dt (D., vestj.);

dej) -dr -d -9 (Vens. ; Sams, S. Hald h.) ; lo

dep -d -dt (Søvind s.);

dep -dr -9d (Lild s.), ft. tf. -9t (Hvejsel)

;

dep -9r dap dåp9n (Agger)

= rgsm.
;

„dippes sku di, å doppen bløw

di", Jyd. I. 27. 2; vi bløw år9nli dep9t,

o : blev gennemblødt ; dep jén i hans ej9n

fjét (Søvind s.) = rgsm.; se dryppe, dup.

dyppelse, no. døpdls de (Sundev.);

dep9ls itk. best. -t (Vens.); dep9ls æn
j

best. -dn (S. Hald, S. Sams) ; dép9ls (Sø- 20

vind s.); depdls de (Lild s.) — sovs til

mad, smor i grød, jfr. duelse, dup, mel-.

dyppelsebrikke, no. dep9lshrek æn
-dr (Sall.) sovseskål.

dyppelsepande, no. depdlspån cm
(Agger) sovseskål.

dypper, no. dep9r i (N. Sams) blå-

tærnen, sterna nigra, formodentlig == d^p-

ni'9r, Sgr. V. 45. 424 (S. Sams).

dyr, no. se dyd.

1. dyr, to. dyr = flt. (alm. Vens., S.

Sams, Angel) ; d^jd (Søvind s.) ; dywdr (0.

Linnet) — æ smor é dyt (Angel); smdr9

æ dyr lor, dyr hæst flt. (Vens.); æn dyr

kow; hwæddmjeU æ dyr ipr (S. Sams);

goi rgi æ tit dyr (Ang.); het9r-, knaq-,

pev9r-dyr (vestslesv.).

2. dyr, no. dyr é = flt. (Vens.) ; dyr

æn -dr (vestj., Andst, Sall., Mors); it dy9r

(Bradr.) ; diwr et -9r (østj.. Mols) ; best. 40

diwr9 (N. Sams) ; dywd et best. dywrdt, flt.

dywdrd (Søvind s.. Hads h. ; S. Sams) —
1) = rgsm.; æ dyrdr hår it andr guj en

min9skdr; æ dyrdr ær ud om æ fø, æ
klæjdr hår di (vestj.) ; især skadelige hus-

dyr, „store dyr": rotter, , små dyr": mus
(Mors); flt. diwr (N.Sams) betyder: rotter

og mus; de gal diwr (N. Sams) er hus-

måren ; musene plejer man i julen at nævne
dyrer, Kr.VI. 270. 161; san nåk, betd får, 50

di gro (rotter)^ dæm æ vi, guj ha låw,

enda fri får, mæn æ dyrdr (mus) ka
mlsdn (minsandt) åsd gyr 9t ud åljæn,

et o tål om æ hisdv (lus), såøn som di

ka plaw di sold bon (vestj.); di skøi én

ræw å tdw dywdrd (Søvind s.) o: rådyr;

det går ligesom op ad Dyret og ned ad
Bunkeløkken, Sgr. V. 22. 25, D— er en
hoj banke på S. Sams, B— en afsats

på den ene side af den, o: det går op
og ned; hovedløse dyr, Kr. VL 50, spø-

gelser; se hone-, trampel-. 2) æn dyjr

(Agger) en kujon, når ordet bruges om
et mske: å, æn dyfr do ær! hvilken

kryster du er!

dyreham, no. dyjrham i (Vens.)

= rgsm., se Grb. 106. 102.

dyrekat, no. dyrkat æn (Mors)

musekat.

dyrke, uo. dørk -9 -dt (Søvind s.)^

derk (N. Sams) = rgsm.

dyrken, no. dørkdn æn (D. de gi.,

Agersk.) dyrtid, æn sivår d— o æ kuw9n,

på korn; tørken gir end dørkdn, mæn
vanfloj leqdr værddn oj (vestslesv.) eL
vanfloj gir lanoj, vandfløde gi'r landøde.

dyrkjøb, no. dyrkyjdv (Lindk.) om
hvad der er dyrt; de wå æis9n d— o gi

hundr dåbr få sådn æn Uld rondvær, spø-

gende om en stud; dær æ d— o æ krea-

turdr idaw, 9n ska bodd teq 9t o bdtål dt.

dyrlig, to. dyrld (vestj.) de æ d—,
temmelig dyrt.

dyrlæge, no. dyrlæqdr i [-9r] (Vens.)

;

dyrleq el. dyrleqdr æn (Rkb., D.); dyr-

leqd æn -rd (Søvind s.) = rgsm., jfr.

kursmed.

dyrtid, uo. dyrtij æn (D.); dyrtif

(Andst); dydti æn (Søvind s.) = rgsm.;

det er mod d— , nær æ bon lijdqdr mæ
stijdn (vestj.); se ting 1.

dys, dys (Malt h.) ; des (D.) — bruges

i enkelte forbindelser: dys jæn (Malt h.)

= mutters ene, om det da ikke er mis-

forståelse; få dys jæn = alene for den

sags skyld (Forballum); des jæn (D.);

får dsen (Sundv.) ; dsen også Flensb. egn

;

æ kam får esjændr (Als); jfr.: je kåm
fårnsend (Hindsholm, Fyn); jfr. seen.

dysse, no. se dojs; sten-.

dysse, uo. dys dysdr dyst (S. Sams)

stænke, se dyste.

dyssebakke, no. Mb. aflange, ovenpå

flade, bakker i heden, der synes opkastede

ved mskehånd (Vens.).

1. dyst, no. dyst æn (D.) : vi ka fo æn
dyst ino' = æn knus, siges om foråret,

når man venter at kunne få noget af
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vinteren endnu en gang at føle; priJw

æn dyst om dt (vestj.) = rgsra. ; se dystes;

ronnevæders-.

2. dyst, no. dyst æn (Rkb.) : dær kam
liq æn lih d— , nogle få regndråber, et

stænk; se dust; mel-.

dyste, uo. dyst -dr -dr (Vejr.) ; ft. tf.

-dd (Mors, Thy ; vestj.) ; døst -dr døst døst

(Vens.) ; dij9st (N. Sams) — stænke, om

= kom fordn! et navn til fårene; jfr.

dal dal; se kjæle-.

2. dægge, uo.

deq -Qdr -qdd -qH (D.);

deq -9r ft. tf. -dd (Thy);

deq -qsr deqa el. deq -dr -d (Vens.);

deq -dr -t deqt (Søvind s.);

dek -dr -dt (Agersk.);

dek -d -d -9 (Sundv.) —
vand ; især i betydn. stænke toj til rul- lo opføde uden moderens hjælp et lam el.

ning (Vens.); drysse bleghvidt på hud-

løse steder hos born; jfr. dufte, dunte,

dust, dynke; se Mb. duste.

dystes, uo. dystds (vestslesv.) borne-

leg: drenge folder armene over brystet

og løber med korslagte arme imod hin-

anden; ska vi prow å dystds el. ræn dyst;

dytken, no. dytkdn æn (Valsb.);

døpfi æn (D.) — 1) (Valsb.): købe for

en d— øl, betød: købe øl, mjød, rom 20

for 1 skill. af hvert (Fb. Fr. Heden s. 8).

2) (D.) = et 6 skillingsstykke o : 6 søslinger

= 3 skill. lybsk = 9'''/]5 skill. rigsmønt

= 18^/5 øre; se dojt; jfr. tsk. diitchen.

dytmæsk, no. se ditmarsken.

dyv sæ, uo. se dy sig.

dyvelsdræk, no. dywdlsdrék de (Sø-

vind; alm.) dywdlsdræk(D.) — almindelig

bekendt lægemiddel, ferula assa fotida;

hænges i en lille pose om halsen på 30

lam, at ræven ikke skal tage dem; mnt.

duwelsdreck, Sch. Liibb. o: djævleskarn.

dyvl, no. se djævelskør.

dyvle, uo. dywl -dr (Lysg. h.), i en

remse til en leg hedder det: a dywUr
mi hywl å træfyr mi føldr, jeg sætter

nagler (se dovling) i mine hjul og trækker

mine fel; legen hedder å dywl hywl.

dyvt, no.? har han „dyw^t" korn?

føl med mælk af et horn, hvorpå der

kan pattes, ej om kalve; deq H lam åp
(Søvind s.); deq få jen (ssts.) kæle for

en, se degen.

dæggeføl, no. deqføl æn (D.) op-

fødes ved en patteflaske.

dæggegris, no. deqgris æn (D.);

[dekgrids ef] (Ang.) opfødes i stuen ved

kakkelovnen og mades med ske.

dæggehorn, no. deqhpn et flt. -hwon
(Søvind s.) ; deqhuwdn et (S. Hald h.) —
et kohorn el. lignende indrettet til at lade

lam patte af; jfr. lamme-, pattehorn.

dæggeklæp, no. dæqklæp æn (vestj.)

stort forkælet barn, se dæggeplag.

dæggelam, no, deqlåm æn -låm (D.)

;

deqlam e best. -lamd (Vens.; Thy); dek-

lam æn [-Igni] (Agersk.) = rgsm. ; op-

fødes ved dæggehorn (s. d.).

dæggeplag, no. dæqplaq æyi (vestj.)

en forkælet dreng, som altid løber efter

sin moder.

dægget, to. dæqd (Rkb.); deqd (Sø-

vind s.); d— e\. dæqwbn atdr æ muwdr,
forkælet, kælen, som hænger efter mo-
deren.

dæggeunge, no. deq- el. deori æn
(Andst) en kæle-unge.

déek, no. dæk et (Bradr.) — 1) et

nej, ikke dyvv^t! (Vens.) ikke sønderlig ; 40 klædningsstykke, som kvinder fordum bar

der er ikke d— ved ham o: han er en

slet person.

dyvTi, to. se dyndvåd.

dægeren, no. dæqdrdn (Vens.) navn
til djævelen, d— annamme mig; go el.

ri te dæqdrs (Vens.), gå pokker i vold,

styrte ned; de æ teqdrdn san (vestslesv.)

el. tekdnhæjt san (Tønder); teqdn el. teqd-

rdn tæj mæ (vestslesv.); de vå da tekdnt

i sorg, det nåede helt til knæerne; Mb.
anfører efter Outz., at besvangrede kvinder

viedes iførte dette „dæk". 2) skibets

dæk, epo dekdd (Lild s.).

dækel, uo. se dakle.

dæken, no. dækdn el. dækdn fo,

d— stjærnd mæ! (Mors); dækdn (Han h.)

ed; jfr. dennemand, dægeren, ed.

1. dække, no. dæki et -d (Søvind s.)

mojr (Tønder); jfr, jeg mener, degeren50= rgsm.; låg over brønd (Røgen s.); se

tog han, Per! Kielland, Garman og

Worse, 2den udg. s. 29, norsk; se ed;

dæken.

1. dægge, no, kom deqer! flt. (Vens.)

heste-, ris- (?).

2. dække, uo.

dæk -dr -dt -dt (D.; Bradr.);

dæk dækdr ft. tf. dækd (Vens., S.Sams);
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dæk -9 -9 -9 (Sundv.) ; ft. tf. dæk9t (Sø-

vind s.);

dæk dæker dåt då9t (Angel, Valsb.) —
1) = rgsm.; fo si hrø dæket (Andst)

få pålæg, kød, ost; d— huw9r (alm.);

dæk te, æt^, ujgywtø (Søvind s.) ; se døgge.

2) slå til jorden i brydekamp (Søvind s.).

dækkelse, no. dækHs et (vestslesv.)

dække over en brønd.

ved dæmning vinde land fra havet; de
går og jævner og dæmmer et helt år,

indtil endelig alt bliver slet og ret og
tjenligt til ploven, sånær som et bitte

hul midt i stykket, det kan de ikke

dæmme, Kr. V. 2, fylde ved jordarbejde;

dæmme en vej, J. Saml. VIII. 269, forhoje

vejen ved påfyldning (Gind. h.).

2. dæmme, uo. dæm -9r dæm dæmt
dækken, no. dæk^n et flt. c?fleÅ;w3 lo (Smidstrup ved Hjorring, Vens. ; vestj.)

(Søvind s.); dæk9n é -9r (Vens.); dwk^n
æn -9r (D.) til heste f. eks.

dækkengjord, no. dækangår æn
(D.); dækmjor æn (Vens.) — gjord til

at holde dækkenet fast med på hesten.

dækkepige, no. dækpik æn -pik^

(Sundev.) pige, som ved bryllupper dæk-

ker bordene med eget dækketoj og som
„klæder" loen med lagener for at danne
gildessalen, se drage.

-dækker, no. se tre-.

-dækket, tf. se til-.

dækne, uo. dæken -kn9r dækønt

(Vens.); d— hæsti, lægge dækken på
hesten.

dækning, no. dæknsri æn (D.): leq

d— o æ stijpn, o : tildække de brændte mur-
sten i ovnen, medens de afkøles; se døgge.

dæksel, no. dæksel æn (Varde)

noget, der dækker, over møllestene, overso

en lille bro, en brønd; det lille runde

jærnstykke, der tilsidst lukker ringene

over et komfyr-hul; jfr. dojt.

dæksten, no. dækstien i = flt. (Vens.)

en overliggersten ved bygning af sten-

kiste, jfr. kjæbesten.

dæl, no. dæl itk. (S. Sams) ; dipl é

best. -t (Vens.) — soens yver, jfr. dæld
Kalk., se dybagge, kveg, stål.

dæle, no. dæl æn (Romø) naturlig 40

fordybning i enge.

dælen, no. se djævel, dennemand.
dælken, no. délken et -9 (Søvind s.);

delken (Røgen s.) — fordybning, slået i

et bord, i panden på et mske; bugtning

på en stang el. gren, som ellers er lige

;

dær seder æn delken o æ hån (Hvejsel)

en lille udvækst, som ved bullenskab;

plt. beslægtet med dal? se dæle.

1) betydningen er vanskehg at udtrykke

med et enkelt ord: gore noget voldsomt,

slå med noget tungt, el. med stor styrke

;

hqj dæm knywi Uq ej (Vens.); „Powl
truwe bjæremaj mk, de haj wil dem de

stur uws i hwot å ham" , Grb. 78. 48,

drive den store økse i hovedet på ham;
„hon leqe te fléebøten, limen hon ku dem
te", Grb. 79. 69, hun slår til flødebøtten,

20 alt hvad hun kunde drive til ; dæm æ
knyw i en! (vestj.) stik uden betænkning
med al magt; dæm æ kakelon fut a tore;

dæm nijer o jæn, slå med al magt el.

med en tung genstand; ål de han ku
dæm i sæ, stoppe i sig, om den for-

slugne; o dæm te, at slå til; de dæmer
wa'h nijer, det øser vande; ål de han
ku dæm te o han (vestj.). 2) søle sig i

drukkenskab og fylderi (vestj.).

dæmmefuld, to. dæmful (vestj.)

propfuld.

dæmmelæs, no. dæmlas æn (vestj.)

et svingende fuldt læs.

-dæmmendes, se for-

dæmmeri, no. dæmeri'j de (vestj.)

fylderi; de æ nåt d— o sej hær o drek

fræ awten o te mån.

dæmmeslå, uo. dæmslg (vestj.) slå

af al kraft.

dæmmetrug, no. dæmtrdw é -trdwe

(Vens.) dejgtrug; „sko piqen i demtroive

å ene i i spreridåjs" , Grb. 243. 288;

navnet kan mulig stamme fra den æltende

kvindes arbejden i den stive dejg, hvortil

også hørte at dejgstykkerne blev slået

hårdt ned i truget, for at blive tætte, at

der ikke skulde blive huller i brødene.

dæmmevand, no. dæmwan æn
(vestj.) øsende regn = dæmendes el.

dælle, no. dæl æn -er (D. glds.) et so ddm9ndes wan (D.), el. domræjn (D.), jfr.

fjæl, æn tylt dæler.

1. dæmme, uo. dæm -er -mt -mt (D.)
;

dæm -er -mt -mt (Vens.; Søvind s.) —
sætte dæmning for vand; dæm in (D.),

Feilberg: Jydsk Ordbog.

drivvand, søkvand, øsvand.

dæmmevåd, to. dæmuwed (vestj.)

gennemblødt.

dæmning, no. dæmneti æn -er (D.,

15
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Søvind s., hak. Vens.); dcemaldri æn -dr

(Fjolde); dæmni i best. -nii, flt. dæmnpr
(S. Sams) — 1) = rgsm. 2) en dam,
et gadekær (S. Sams).

dæmpe, uo. dæmp -ar -H -dt (D.;

Brader.) — 1) = rgsm. 2) d— får æ
wan (D.; Brader.) = dæmme.

dæmper, no. i tim.: a ska leq æn
dempdr o ham (vestj.) —- rgsm.

dænd, no. dæn æn (Holmsl. kl.);

dæn æn (Fanø) — 1) dynge, lag, æn
tåvi d— , en tang-dynge ; dær ær æn guwa
d— g, et- godt lag græs. 2) det rum i

fartojet, hvori fiskene kastes.

dændåre, no. dænor æn (Holmsl.

kl.) den bageste åre på havskibet (s. d.),

jfr. pligt.

dæng, no. dæi^ de (Vens., Randers)
— 1) blanding af ikke sammenhørende
ting , korn med ukrudt f. eks. ; vrovl,

vås Mb. (Vens.). 2) groftmalet, gruttet

korn (Vens.).

dænge, uo. dæri -ar -t (Vens.) —
1) slå voldsomt; å dæq woj øw^r jej

(Vens.) slå vand over en; kom dæy;')n

mæ ad (Mors) komme farende med det.

2) snakke, vrovle; var æ de di dæ^ar

om? (vestslesv.)
;

guwa te å dæi^ falk

imæl (Vens.) o: forlige folk; udføre et

arbejde som syning, stopning dårlig (Vens.).

dænk, uo. se dynke.

dænlæg, no. se dejnelæg.

dær, no. se dor.

dærme, no. en ed; de æ dærmø
sa'h, de ved a d— et (vestj.); a vea

dærm^ it, hwa a ska sej te at (Søvind

s.); = dærve mig? også: de æ dqr i

mæ ves! (Gjern h.); se dennemand, ed.

dærve, uo. dæra -r -t dærat (D.,

Malt, Hadersl., Rkb.) fordærve; jfr. lise.

dæs, no. se dojs.

dæs, steo. se deres.

dæsme, no. dmsma æn (Lysg. h.)

styg lugt, stank; se smsætn. med desmer.

Kalk.; jfr. plt. desem, dessem, desen,

dessen = bisam.

dætter, no. se datter o. smstn.

dævl, no. se djævel o. smstn.

dævling, no. se dovling.

dø, uo.

dø dør dø dø (D., vestj., Sall., Mors,
"

Støvr.)

;

døj. døar el. døjar døj døj, el. dø dør

døa dø9 (Vens.);

døj -ar døa døj (Heil.);

do doa doi dpi (Sundv.);

dø døa dø dø (Valsb., Bradr.);

dyja -r dyja dyja (S. Sams);

de -ar de de (N. Sams);

dø dø dyj3 dø (Tåning s.);

dø døa døja dø (Søvind s.)

= rgsm.; lek sæ hæn å dø (Åbenrå);

æn ka kon dø jæn gåfi (vestj.) y „si di

10 ku ene nara oan hæ maj frå, å dej døja

nak, de døj skal" , Grb. 169. 14, se, de

kunde ikke narre åen dens mand fra,

og den dør nok, der dø skal; kan en
ikke dø, henter man præsten at be-

rette ham, el. en nær slægtning til at

tage afsked, Kr. VI. 195; msker kan
ikke dø, når der er honsefjer i sengen,

de ligger i, alm. ; for at hjælpe et mske
til at dø under en hård dødskamp, lægges

20 ild under sengen, eller løftes en torv op

på mønningen; tager man nyårsaften

en græstorv fra kirkegården på hovedet,

kan man se, hvor mange døde der i

året føres til kirkegården; tager man
juleaften borddugen over hovedet og går

udenfor, kan man gennem vinduet se

dem, som skal dø i året, sidde uden
hovede, Kr. IV. 243 ; i Mollerup dør ingen

mand, Kr. IX. 106. 131, sognet er så fat-

aotigt, at alle flytter derfra (Mors); no da,

no dø æ mani (S. Jyll.) siges, når tælle-

lyset går ud; de dør hæn(D.) = rgsm.;

se død, opskrig, ske, træsko.

døbbel, no. døfal (Angel) dynd,

mudder, f. eks. på en vej; den el. det

står i én d—
;

jfr, isl. depill.

1. døbe, uo.

døv -ar døvt døft (D.) tf. døvt el. døft

(S. Hald);

40 døb -ar døbt døbt (Vens.);

døv -a -t døvt (Tåning, Søvind s.)

;

døb -ar døbt døbt (Saksild);

døb -ar døbt døbt (Fjolde);

døf-ar døft døft (Mellemsl.,Ang., Bradr.)

;

døf -ar dowt doft (Davbj.);

dpv -a døvt døvt (Uth);

dpv -a doft doft (Vejlby v. Fredericia)

;

døv -ar døft døft (Støvr.);

døv -var døft døft (Falslev);

60 døf døvar døft døft (Nimtofte);

døb -ar dobt dobi (Thy).

døv -ar døvt døft (S. Salling);

dev -ar devt devt (Ålsø);

døv -a døvt døvt (S. Sams) —



døbe—død 227

1) dyppe under vand; døv æn spån (S.

Hald), ligeså Davbj.
;
,dæ stod en skjonne

slant vand i, så møj, di ku magelæ døv

en spand i", And. Fisken; døbe vand,

døbe en grøft af (Ang.) øse, tomme af.

2) døbe == rgsm.
;
„dawi ét^r hløw Tøj9r

døbt omkreri å- kam te å hjæ Tøjdr PePr
;

.... et^ d\j da, de Tøjdr wa hløw9n døbt

om, glemt hqj bl hans gamdl konstdr,

dyi (Bjærgby, Flade) ; døj, (N. Mors) ; dø (D.,

vestj., sønderj.); do (Sundev.) = rgsm.;

„døji skal ha en orsaq" , Grb. 242. 257;
leq få død^n, han ær et døsens (D.)

;
jéj9s

døj er i an&s brøj" , Grb. 233. 89; æ tænt

æ dø gek mæ o (Valsb.)' o: jeg troede, at

jeg skulde dø; dæj syqdom ho lo dø på
mån9 mejdsk9r (Vens.) o: voldt mange
mskers død; dær gror en9 kruj får

ene jén hqj ku jø sin", Grb. 157. 40. 47; i«« dø (vestslesv.) ; æ dø vel em næj ha
en pige, der var bjærgtagen, fortælles

der om, at hun slap ud, men var så

urolig: hendes fader går da til præsten

og beder om hjælp, men han svarer, at

han ved ingen råd uden at hun' skal

døbes om; .... så blev præsten hentet,

hun blev døbt om, og siden fik hun
ro for bjærgfolkene , Kr. IV. 402. 589.

VIII. 20. 263, ligeså VI. 180. VIII. 311 ; en

(ssts.); dyji æ hor å go pp (S. Sams):

vi ær åtsamøl wd hærd en dø skyh (Sø-

vind s.); de ær æn sin dø å læ sæ trej

ihjæl ow ges (Skanderb., alm.); de ær æn
sipn dø o malk æn hun (vestj.) o: det

varer længe, inden der kommer udbytte;

tim. han æ vi oba'q, han for æn læt dø
(Tåning); „døji jør en fåskæl åpå hdw
å law", Grb. 242. 256; de hjélp^r ejt å

troldkyndig pige tog præsten med i kirken 20 kri% imod dødn (Lild s.) ; død^n blæjs el

og døbte hende om igen, og så spurgte

han hende, om hun kunde huske noget

af det, konen havde lært hende. Det

sagde hun nej til og sådan blev hun
den lærdom kvit, Sgr. III. 179; døbe

et voksbarn (s. d.), se fortæUingen: Per

Munks kone i Hammelmose, Grb. 212
nr. 50; se dåb, skjævr; hjemme-, inde-.

2. døbe, no. døfæn{kng.) døbefont;

t trompet, nær dn komar (Fredericia);

do sir ud som døddn fræ Lybæk (Støvr.),

som forklaring til talemåden kan anføres,

at der på dansk er udkommet som folke-

bog kopier af malerierne af dødedansen
i Marie kirken i Lybæk, se Nyerup Mor-

skabsl. for dske Almue s. 305 ff; i Viborg

egnen hedder det : lisom død^n fræ Søsh
(Sjørslev); jfr. Sch. Liibb. under dot I.

ætar SibiUs spådom skal e kom &å wY^3o557. 40 ff., se ud: as de dot van Liibeck

.... te æ tyrkisk kæjs9r ska van hans

hæst ve de Sjøropdr døf, Gr. GI. d. M. III.

203. 3, ved døbefonten i Sørup.

døbefont, no. døvfontdn hest. (S. Hald

h.. Søvinds.); døffont æn (Åbenrå); dov-

font æn (Hvejsel) = rgsm. ; lat. fons, kilde.

døbekar, no. dovkar æn (Hvejsel)

bækkenet, der alm. står i fonten.

døbenavn, no. døbnawn é (Vens.)

= rgsm.; „frå dej da war haj frelst*^

frå å blyw wbruwl, fade de wa bløw^n

obdnbbr; ar wel min, de wa får haj
som uwl iva bløwan nownt we hans døb-

nawn" , Grb. 142. 25, andre vil mene, det

var fordi han selv var bleven nævnt ved

hans døbenavn.

døbeseddel, no. døvsæddl æn (D.);

døvsæjdl æn -sæjdl (Søvind s.) = rgsm.;

i Mellemsl. altid døfskin; jfr. taufschein.

døbt, tf. se U-.

1. død, no. dø el. døj i best. døi el, døji

(Vens.) ; dyj i best. dyji (S. Sams) ; de best.

dei (N. Sams) ; dø æn best. dødn (Søvind s.,

Vor, Hads, Gjern, Støvr, h.) ; dø (Jølby)

;

og flere udtr., o: ligbleg, usel; om den
langsomme siges: do æst goi å skek ætør

æ dø få jin som gærn vel low (Ang.),

el. han æ guwd o vis hæn at^r æ dø

(vestj.); han gåw æ dø æn skip hamr
(Valsb.) om den dødssyge, der kommer
sig, også vestj. ; varsel for død se Kr. VIII.

344 flg. ; se drukne, engel, fej, hel, hund,

hænge sig, ting; ko-, sorte-.

2. død, to. dø flt. dø (D., vestj.;

sønderj.); døj (Vens,); dø itk. djøt flt.

døj9 (Søvinds.) = rgsm.; „nej, såmæj, æ
Ajes dyj? hons dyj han å?" To Nov. 19,

nej såmænd, er Anders død, hvad døde

han af; så dø som æn set (Mors, alm.);

„så døj som i raq", Grb. 15, 27. 154. 41,

hun var så død som hun kunde blive ; dø o

hen (vestj.) død og borte; han æ bod9

dø o bdgrawH mæ æ skin g (D.), alm.

50 tim. ; han såw ud som nåw9 dø (vestj.)

så ud som en dødning; de æ bæjdr å

wær dø en wænløs (Mors) ; hwa 9n finør dø,

b9hdw9r 9n et o slo ihjæ'l (vestj.); vinteé

man konidr jesin (engang)^ dø man ahr
15*
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(N. Slesv.); do må hæhr ei glbwdh glø en

snak unt om di dø (Røgen) ; dø t^epsr (vestj.)

svange aks ; dø haupr (vestj.) havre uden
kærne; „et slemme dø hwol æ Knujælle

(o: Knudelle); .... et seh djøt å ølet stej

wa et dengang", Jyd. I. 9. 2. 10. l. o: en-

somt, ufarbart ; død båd, se båd ; der æ så

djét i dæn hep ti (Søvind s.) o: så stille,

uden at noget sker; han æ så dø i dd

(Agger) langsom, sen i sine bevægelser;

barmhjærtighed skal vises mod døde, der

i levende live har været gældbundne, og

som derfor ingen grav kan få, el. ikke

få ro i graven: „når et fattigt mske dør

og efterlader sig gæld, må der ikke blive

kastet muld på liget, inden gælden bliver

betalt, og så skal liget op engang årlig

og piskes, inden det sker", Kr. V. 310;

den lonnes ved, at den dødes fylgje følger

og hjælper velgoreren, se æventyrene:

gåden, den hvide silkedreng, den gronne

dreng og de tre hekse, Kr. V. nr. 38. 39.

40. IV. 148 ;
jfr. sangen om Sigdrive v. 33.

34; præsten skrifter de døde og sporger:

hviler I vel? Kr. III. 199; sporgsmål til

de døde er farlige, Kr. III. 201. 203; de

dødes gudstjeneste, Kr. VIII. 378; den

døde vågner til livet efter tre dages for-

løb som et nyt mske med stor klogskab,

Kr. IV. 82; den bestjålne døde kommer
og klager over, at han er nøgen, Kr. IV.

132; kommer ridende og vil hente sin

kæreste, Kr. VI. 246 ; den levende følges

med den døde til himmeriges port, Kr.

IV. 331 ; der skal lægges en sølvskilling

i den dødes mund, Kr. IV. 391. 492

(Hads h.), vistn. tidligere alm., jfr.Wuttke

s. 434, Grimm Mythol. 791 flg. ; der stikkes

knappenåle i den dødes fodsåler og læg-

ges liget en mallehægte i munden, Kr. IV.

391.493; man skal kaste en spand vand

efter liget, så går den døde ikke igen, 494

;

når man lader den dødes hånd røre ved

et modermærke el. en kirtel, svinder de,

den døde tager dem med i graven, Kr.

IV. 265. VI. 169; lyver man et mske
død, bliver han gammel, Kr.Vl. 287. ,337;

se fartøj, frugtsommelig, opskrig; pund-,

selv-, skin-, sten-.

dødder, no. se dodder.

døddumstille, to. døddamstel (Rkb.)

fuldstændig stille, om vejret, jfr. bhk.

dødedag, no. dødaw (Vium s.) døds-

dag; a ka fg mi fø te mi dødå (Ulvb. h.).

død-edder, no. er man så uheldig

ved et tilfælde at komme til at skrabe

i jorden, hvor en hugorm er dræbt, vil

man lettelig få edder (s. d.) ved fingrene

;

men denne kan kun trænge ind ved

neglene el. i åbne sår. Denne slags edder

kaldes død-edder, Kr. IV. 360. 150.

dødegilde, no. en slags begravelses-

kasse, der udreder omkostningerne ved

10 medlemmernes jordefærd (Mellemsl.), se

Kk. under gilde.

dødelig, to. i en enkelt forb. : æn
par død^Uq hælmos9r (Mors) o: et par

helmisser, der er færdige at styrte; han
får to elendige dødelige helmisser spændt

for vognen, Kr. V. 250.

dødemand, no. døman æn (vestj.);

døman (Thy) — 1) strandvasker, et

opdrevet lig; er tit bleven jordet blandt

20 klitbjærgene ; se også Kr. VI. 246. 2)

borneleg: bær døman te graiv (vestj.);

A. er d— , han bæres af fire bom til

graven, mens der synges:

bær dødemand til grav med kjæp og

med stav,

med penge i posen, med noglen i låsen,

læg ham her, læg ham der, læg ham
ingen for nær!

el. hær døman te graw, leq æn stijon o

hans mawj
o læ ham dær leq i fjbwton daw (vestj.)

;

A. lægges på jorden, en sten lægges på
hans mave, hornene står rundt om og

samtaler om ham: det var godt, at det

skarn døde, han har såmænd da gjort

fortræd nok! osv. Pludselig farer A. op

og hornene søger til fristedet; den, A.

griber, er næste gang d—

.

dødemandsbjærge, no. kaldes nogle

40 klitter i Ulvb. og V. Horns h. ; di kabr
dæm æ dømanshjær9 , få de te dær æ
hldw9n kast dø falk nij9r i 9m.

døde måneder, no. flt. æ dø mono-

dør (D.) kaldes: december og januar.

dødfødt, to. dofoj (Rkb.); døfoj

(D.); døføj (Mors) = rgsm.

død havre, no. 1) J. T. 288, avena

strigosa, Schreb. (Torsted v. Rkb,). 2)

havre uden kærne (vestj.), se 2. død.

dødning, no. døn&fi i (Uggerby);

dønoti æn -9r (Lild s.) == rgsm.; såm
ser, te dæn dær hå fojdn æn dønori »po

strån, dæn for ohr row fodon dø, enøn

dær æ sørod for å fo 9n i jowr; å så
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fdtél^r di, te bl de, dæn dø hår we sæ,

pæti å dæn slaw, de mo dæn got ta, dær

hå foJ9n ham; de skal han ha for hans

omaq (Lild s.); jfr. dødemand.

dødninghoved, no. som tegn på

uskyld bliver den henrettedes hoved lig-

gende ufortæret på loftet, Kr. IV. 120.

166-68.

død nælde, no. J. T, 120, tvetand,

lamium album L. (Ålborg).

død og krone, glds. ed: dø å krun

el. kret (Mors); „da é dehæ døkrun i

dcU kwikal" , Grb. 6. 41, da er dette død

og krone en stads kviekalv; dø o kræjn

(vestj.); „ja, de skal a døkrdn åsd, Grb.

89. 13; dø o krbwn el. krintan (D. glds.);

dø å saltd (o: sante) kron (Søvind s.); „dø

å' kritte^ Yuelb. s. 78; dø o sæjn (Malt);

se ed, kronedød.

død og pine, ed ; dø o jnn el. død^r

o pin (Malt); dø o pjan, dø o sått9 (o:

sante) pin (vestj.); „næj, ser kn an, de si

pin9 ene wal uw te 9^, Grb. 8. 21; „de

hb depin hénc fori hæ we gor" , Grb. 47.88,

det har d. og p. hændt for her ved gårde;

æ Jakob JPæjsdn ve o jAåw så vel a dåpejn

åS'f åp å plåw, Kr. VIII. 114; se ed, pine-

død, bitterdød.

død og sante Knud, ed ; dø å saltd

Knui (Silkeb.).

dødport, no. døpgrt æn -port (vest-

slesv.) porten ved kirkegården, hvor-

igennem de døde føres ind.

dødssejler, no. en mand i Skovby,

Sevel sogn, så en aften et skib svæve i

luften. Han antog det for et varsel om,

at Vesterhavet engang i tiden vilde bryde

ind og erobre sligt et stykke land; men
det var jo dødssejleren, Kr. VIII. 196;

mursten, mens de afkøles; også kan
høres: døk æ il (Ribe), se dækning, døve.

dogn, no. down æn -wn (D., vestj.);

døqn é best. -d, fit. døqn (Vens.; Sams);

dojn et dojn (Støvr. h. ; Plougstr.) ; dojn et

(Ang.) = rgsm.

døj, uo. no. se dø, dynd.

døj, uo. døj, -9r døj døj (Heil. h.) flå.

døje, to. se dyndet.

1. doje, no. dibw el. dbw æn (Vens.,

vestj., Sall.; Tåning) noget, som skal

dojes; smerte, nød, tit ironisk brugt, han
hår æn stuw9 dow, må bære meget (vestj.)

;

han hår mijd dow mæ dæn en mæ ål

hans pæri (vestj.); å hent ad mæ øq å

uwn æddr så møj, døw we, de æjow så

stræri å kydr i sånød (Lild s.).

2. doje, uo.

déw døwar døw9 døwa (Vens., S. Sams);

dbw [-ar] -då dhwad (Heil. h.; Thy);

dow -dr -dt dowdt (S. Hald h.);

dhw -9 -H døwH (Søvind s., Tåning,

Hads h.);

døw -9 dhwt dhw9t (Røgen s.);

dbw -9r -dr -9r (N. Sall.);

doj -9r -H dojH (D., Andst, Støvjr. h.)

-= rgsm. ; han hå dopt moj i hans daw
(D.) lidt meget ved arbejde og besvær;

wi ska døw å fænc (Vens.) vi skal lide

30 ilde og fænto (s. d.), siger fattigfolk; de

wa déw9nc mæ å fo kunt hjem (Vens.)

o: såre besværligt.

dojesom, to. dhwsom (Vens.) er

hvad der lides megen besvær med.

dojke, uo. [_dbjk'\ (vestj.) tætte et

trug el. en båd ved oppillet tovværk.

dojn, no. se dogn.

døjne, Molb. „æ sol døjner", som
gælning fremsættes: dyner o: går ned i

fiskere har set en hvid båd med hvide sejl, 40 dyne ; uden sikkert øre for udtalen kunde

der er gået under, Kvolsgd. s. 60; jeg

har aldrig truffet ellers fortællinger om spø-

gelseskibet; jfr. Thiele, Overtro 188. 742.

død sen, ed; dø sen (Søvind s.); dø

o sæjn (vestj.).

dødsens, to. = rgsm.; han ær et

liq døsdns (D.).

dødtkjød, no. døkød (D.); døkyd

(Mors) == rgsm.

døffer, no. se doffer.

døfoj, to. se dødfødt.

dog sæ, uo. se dy sig.

døgge, uo. døk -9r -9t (D.) i udtr.

o døk æ stijm o: tildække de brændte

y gærne opfattes som øj (Sønderj.); jfr.

døjr, sønderj. form for dyd.

døjr, no. se dodder, dyd.

dojs, no. dos -9r el. dojs -»r (Thy)

;

dofs (Davbj. s.) ; dejs i dejs (Vens.) ; dæs

æn (Løgstør) — hoj, dysse af sten, lang-

dysse; „en lang flåd høw — lisom en

doss". Bl. Bindst.; især er Dagbjærg dojs

bekendt, over den står altid en blå lue,

50 Kr. VIII. 25. 51 ; en bondekarl bliver gift

med bjærgmandens datter, nr. 37; fra

hende nedstammer stærke mænd, nr. 233

;

bjærgmanden på Fur flytter til D— , nr. 67

;

trolden i D— kan ikke gætte kong Val-
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demars tanke, men viser hen til bjærg-

manden i Bovbjærg, denne igen til manden
i Rødstenen på Fur, nr. 259; se end-

videre nr. 36. 130. 131. 134, Kr. IV. 20.

VI. 9. 17; jfr. også Thiele Folkesagn I. 44,

II. 224
;
„der er i Mw, hdtd (hartad) hal

som i døs hæh dejs" , Grb. 184. 2; æn stjæn

dæs (Løgst.) en stendynge; tørvestak

(Vens.), J. Saml. III, 120; se 3. dons, doris.

dojt , no. dojt æn (Thy) ; døe æn i

(Vens.) — 1) det lille runde jærnstykke,

der lukker ringene i et komfurhul (Thy).

2) en Hlle skillemønt af sølv ; de brij9r a

mæ åhr æn døc om (Vens.) aldrig en

smule
;

jfr. holl. duyt, htsk. deut ; dytken,

døjue, døjvod, to. se dyndvåd.

døk, no. døk æn døsk (Agersk.

;

Ballum) en prop, jfr. dojk, dot.

døkkert, no. se dukkert,

dol, no. se djævel.

dølg, no, døl el, døl (Vens,; vestj.,

Agger): leq døl åpå nu9 (Vens.) lægge

skjul på; de gor døls å, han ær døls

mædd (Mors) om det, som skjules; de

skip i døl (vestj,).

dølge uo,

døl -Ur dølt dølt (Støvr. h.);

døl -9r -It -It (Vens., Thy);

døl døl dut dut (D.);

døl døl døl døl (Agersk,; Fjolde) —
1) == rgsm, ; døl o nåw9t (D.) lægge

skjul på; a døls slæt it ow^r å sæj H
(Støvr,); „wannet renn nie a min kjeve,

a døls lyuel it øuer et, få de wa slæit

så unlet", Yuelb. 39, vandet løb ned ad

mine kæber, jeg lægger alligevel ikke

skjul på det, for det var slet ikke så

underligt; di ha nak høl å døl mæ
hwæraj9r (Vens.) skjule og dølge med

don, se pippe sig væk,

don, no. don i (Vens.); don æn
(Mors, Vejr,, Sall); dydn æn (Fjolde) —
slem lugt, stank; æn fæl don (Mors);

måske dog også lugt i almindelighed; for

wi et ånt å æ hdjl, så for m æ don (Mors).

dønd, no. se dynd.

1. døne, uo, døn -9r (Nørv. Torrild

h.) tøve, bie, ve do døn sålæri?

2. done, uo, don -dr -t (Mds. h., Sall.)

;

df9n don dy,9å dydnt (Fjolde) — lugte

til; don te æn teri (Mds, h,) snuse til;

fig, a war en å don te ham, o: gore

ham et kort besøg; han dont te pejtdr^n

(Røgen s.) snusede til flasken o: var for-

drukken; om tyren og andre handyr,

der snuser til hunnerne; lugte (Fjolde)

trans, og intrans.; se donse.

døngen, bio. døfi9n (vestj.. Vens.)

20 ii ål d— stel, bomstille, se dørgen.

døning, no. se dødning,

døning, no, dønd^i æn (D., Malt,

Ulvb. h.) de wår i æ d— mæ ham, han
leq9r i æ d— , i dødsojeblikket.

dønk, uo. se dynke,

dønning, no, se dinning, underbæring.

døns, no, se dornsk,

donse (Vens.) = done,

døplet, no, døplæt æn -plæpr (Malt)

30 pletter på døende msker af udtrådt blod.

dor, no. I. dpr æn hest. don ftt. dor

best. don (Vens.) ; dpr æn dor (Malt, Andst,

Elbo, Mols); dor æn -r (Agersk., Skrystr.);

dor æn dpr (Fjolde, Hjoldel.. Ang,); dor

æn dor (Agersk,); do æn dod (Sundev.).

II. dar æn dqr (D., vestj.. Vejr., Mors,

Thy, Sall., Bjerre h., Hjarnø, Løgst.,

Heil. h., Støvr. h., Hjelmsl.); da æn best,

dar9n flt, da best, dar9n (Røgen s.. Hads
hverandre. 2) i særegen betydning ved4oh., Låsby); da9 æn best, dgør9n flt. da

besværgelser: stanse, stille, tage magten
fra: dølge vrede, d— en bøsse, o: hindre

jægeren i at træffe med den; d— tyve-

hånd, horkarle, bagvadsker osv., J. Saml.

IV. 123.36.37.38.44.49.55.

dølgsmål, no. dølsmol [e\ (Vens.);

dølsmål et (Agerskov) — holde i d

—

= skjule; også døhri (vestj.).

domme, uo. dom -9r -mt -mt (D.),

best. dar9n (Søvind s.) ; dar æn best. -dn

flt. dar best. -9n (S. Sams). III. dær æn
dær (nord f. Årh., Mørke, Hornslet, Vol-

dum, Ødum, Sønder h.. Mols); dæ9r æn
best. dæn, flt. dæ^r best. dær9n el. dæn
(Mols, Ålsø) = rgsm.; ka do æM go

hæn å lok kowhusdær9n åp som hon

badæ ! (Mols) ; kom te æ dpr (Andst) o

:

se ind til os ; do ka nak pot æ huw9 in

ii. domt tf. c?om^ (Søvind) ; c?ow -9r (Ang.) 5o »^ æ dar (vestj.) det samme = do ka
= rgsm.; domme mellem disputerende

personer (Ang.), døm folk imél (Vens.)

o : forlige stridende ; a domt nåk om 9t

(D.) o: jeg formodede det nok; se konge.

sawt trin te æ dar (vestj.); hlyiv hjem

ve dar9n, o : blive hjemme og passe huset

;

go fræ da9'r9n (Søvind s.) = kom fra

æ dar! (vestj.) siges til den indtrædende



dSrbede—dSrnsk 231

gæst ; / ka snar et hål æ dar lot fåmæ
(vest.j) høflig undskyldning, når man kom-
mer tit; vi læv9r da et æ hæ'^er a djær

dor (Andst) o: vi kommer ikke så tit;

slca vi no et slid æ dar o jæn gdfi (vestj.)

O: gå samtidig; a skal wwd te æ dar

(Agger) o: jeg skal ud og lade vandet;

di æ komsn iå a lot dar (D.) o: i hqj

grad uventet; tæj æ dar mæ dæ el. o di

røk! (vestj.) til den, som går: luk dorenlio

læ dardn sig ham! (Røgen) o: han skal

gå! sæt jæn o æ dgr (Andst) kaste en

på doren; „få ad æ dor, sætte, rejse ad

æ dor", Kr. VIII. 97 o: få, gå afsted;

sed in9n dor (Andst) om syge msker;

han konm- åh ujan én da9 (Søvind s.);

tæj let oha'q æ dar(D.) o : få bedre mad end

de andre
;
„de hre dør" , Grb. 44. 35, 67, 50,

hoveddøren; æn ka ræn dar åp mæ ham
(vestj.) siges om den enfoldige, se dum; 20

dær æ marp dær pelpr o dæn dar, di awtdr

åhr o vel go in ad (vestj.); han hår nåk
et lokdt æ dar hor^r en han ka lok 9n

åp igæn (vestj.); le dej lok don, de go

sist uw", Grb. 235. 123; han æ komdn
fra æ dor (vestsl.) o: fra hjemmet; di

sipr hæjst æbå'q æ dar, dær hå sipl

stapn dær (Mors); „æ dqd æ mæ kær9
in æ hidl hips!" så æ tyw, da di fø
ham tiø å æ aræ'st, Sgr. II. 109. 510; 3o

gåden lyder: hwa æ de, dær ggr i æ
hus o komdr enda et a si plas? (vestj.)

el. hiva æ de, dær æ bode ud o iå o i

hwær mans hus o fin? (vestj.); hempel
tog hampel og put i fussirampel, til

det gav et knæp, Sgr. VI. 54. 502, en
dor der oplukkes med nogle; huddn ka
9n ed æn mælmad udsnfår hwærmans
dar? ved at spise den udenfor kirke-

dorfylding, no. darfyhri æn -dr

(vestj.) = rgsm.

dørgen, bio. tij dørqan stel (Vens.)

tie bum stille, se døngen.

dorgreb, no. dogref et -gr9f9 (Sunde-

ved); dargrev æn -grev9r (D.) — grebet

på låsen.

dorhage, no. dorhaq æn (Vens.)

hagen, hvori dorklinken falder.

dorhug, no. darhoq (vestj.) skår i

underlæben; barnet får det, når den
frugtsommelige moder går over et dør-

trin, hvorpå der er hugget med økse el.

hvæsset kniv, uden først at spytte på det;

skåret kan også undgås, når man går

tre gange over dortræet, se Kr. IV. 346.5;
håreskår (s. d.) er i overlæben.

dorhænge, no. darhæy, æn -dr (D.)

dorhængsel.

doring, no. dor9ii i -dr (Vens.);

dardri æn -dr (Mors, Thy) — 1) dorkarm
(Vens.). 2) dortærskel (Thy, Mors);

åwdrdardri (Mds.), overstykket i dorkarmen,

mods. tærskelen.

dorkarm, no. dorkarm i -rm (Vens.)

;

darkarm æn -rm (vestj.); dakarm æn
(Søvind s.) = rgsm.

dorklinke, no. darkleyk æn -dr

(vestj.) = rgsm. ; se fald.

dorkrog, no. dorkråq i -kråq (Vens.)

krogen, hvormed doren kan haspes.

dørl, no. dørdl æn dørdl (Agersk.,

V. Vedst.; Valsb.); dørl æn (Ballum);

dørdl æn dørld (Sundev.) — blommen i

et æg, eqddørdl el. ekddørdl (Agersk.);

jfr. mnt. døder, dodder, dudder.

dorlurer, no. i tim. : dorlurdrd må
dn skyr (skyde) (vestslesv.).

dorlytter, no. i tlmd. : darloprdr o

doren, jfr. A. D. Jorgensen, Bidr. t. Opl. 40 vindskiqdrdr (vindueskigere, se d.) hår ey;dn

af Middelald. Love og Samf. i Årbøger 1 ræt (vestj.).

for Nord. Oldk. 1876. s. 159; se dag,

dum; age-, bag-, briks-, brude-, bryggers-,

fremmers-, gang-, halm-, halv-, inder-,

kakkelovns-, kirke-, kjøkken-, kålgårds-,

lade-, lang-, lofts-, mellem-, neder-, nøds-,

norre-, oldemoders-, over-, ovn-, pisel-,

port-, revle-, sals-, skabs-, spejl-, stald-,

stor-, stue-, sønder-, uder-.

dorlås, no. dqrlps æn (D.) = rgsm.

dormåtte, no. dqrmat æn -dr (vestj.)

= rgsm.

dornsk, no. dornsk et -dr (Bradr.,

Valsbøl, Hjoldelund, Angel, Sundeved);

dordns et -dr (Bedsted, Sønderj., For-

ballum, Tinglev); dorns et -dr (Emmer-

lev, Skærbæk); dons æti -dr (Hvidding,

dorbede, no. dqrbed æn -ddr (vestj.) ; so V. Vedst., Agersk., Vonsbæk, Rødding)

;

darbed (Mors) — tværstykke over døren,

se bede 6.

dordrømpel, no. dordrømpdl æn
-dr (Mellemslesv.) dortærskel, se drømpel.

dans æn -dr (Ribe, N. Farup, D., Malt h.,

Gørding h., Lyne s. i N. Horns h.); donsk

(Fanø) — opholdsstuen i bondens bolig;

i samme gård kan være flere : dawU d—,
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uh d— , stor d— ; nor d— , se f, eks.

Hag. Angel, under dornsk, hus; in9r

donsk (Fanø), nedenfor opholdsstuen. —
Ordet synes at tyde på fremmed oprin-

delse, Schill. & Liibb. anfører som plt.

formerne: dornitze, dor(n)tze, dornze,

dontze, donze, nyere: dornse, donse,

donsk, stue, som kan opvarmes, og hen-

viser til slav. dwernice, russ. gornitza (?)

;

se stor-, tjeneste-.

dbrnskbord, no. dånshuwdr æn (D.)

dagligstuebord; andre sammensætninger:

dornsdo (Sundev.); dånsgul, -låwt, -vina-

r3r (D.).

dornogle, no. darnøqsl i (S. Sams)

;

dqrløqdl æn (D.) = rgsm.

dorpinding, no. dorpinøri æn
(Agersk.) = dorstænger.

dorramme, no. darram æn
(Rkb.) dorkarm.

dorre, no. uo. se dorg, dorge.

dorskru, no. Mb. forklares at

tyde forstue, se dog skru.

dorslag, no. dorslaw é (Vens.);

dorslak et -dr (Fjolde); darslå æn -pr
(Mors) — en si, plt. dorschlag.

dorsle^ no. darslæ æn (Sall.) dortrin.

dorspænd, no. dérspéj (Vens.);

darspæn (Løgst.) — noget ondt, som

-dr

dr

be-

oprindelsen til det anvendte middel se

Udsigt over det philol. -histor. samfunds

virksomhed 1884— 85 s. 99 ff.

dorstander, no. Mb. under stander,

dorpost (Sønderj.) efter Outz.

dorstolpe, no. dorstålp i -w (Vens.)

;

dastålp æn -9 (Søvind s.); dqrstølpdr

æn -dr (Lindk.) ; darstålp æn -9r el. -stålp

(Mors) == rgsm.

dorstud, no. dqrstud æn (vestj.,

Thy) studen, der i stalden stod nærmest

doren, altid en af de storste, se kongestud.

dorstænger, uo. dqrstæridr æn -dr

(Agersk.) dorkarm, se ddring, dorpinding.

dorsyld, no. dasyt æn (Søvind s..

Vor, Ning h.); dosit æn -d (Sundv.);

dorsyl æn -dr (Egebæk) — et dortrin;

æ trod ham int owdr æn dosil (Sundv.),

o: jeg mistror ham i alt, så snart jeg

20 ikke ser ham; se syld.

dortig, to. se dygtig.

dortremme, no. dgrtrem æn -dr

(Vejr.) dørtærskel.

dortrin, no. dortrin é (Vens.); dq-

tron et (Søvind s.) = rgsm,

dortræ, no. dortre et -dr (Agersk.)

;

dortréj é -dr (Vens.); dattræ æn (D.);

datre et (Søvind s.); dqrtræ æn (vestj.)

— dortrin; sæt dæ o æ dattræ, så ska di

træffer en; når man står og skræver lif^ænt^nh yd dæj ud æhr m(D.); „do é nåk

så åjor, do ka fat ej e don øtvd døtræp"

,

Grb. 78. 56, du er nok så udmattet, du

kan falde ind ad doren over dortræet.

dortrækker, no. i en byremse:

Gesing d— , Kr. IX. 130. 342.

dortærskel, no. dqrtæskdl æn -skldr

(Mors); datæskdl i (S. Sams) = rgsm.

doren, så får man d— (Løgst.); en frugt-

sommelig kvinde må ikke gå, hvor der

er spændt dore, det volder en vanskelig

fødsel. At spænde dore er at stå i en

åben dor og sætte en hånd på hver

karm .... Er sådant sket, skal der tages

en lime og fejes over doren med, inden

nogen går ind bagefter, Kr. VI. 253. 10;

et barn kan få d— ; råd derimod var

at føre det nogne barn tiende tre gange 40

gennem tre dore, der stod i rad over-

for hinanden; i Asdal er der et gam-
melt bøgetræ med et selvgroet hul i

stammen og det er så stort, at et barn

nok kan puttes derigennem, det brugtes

i samme ojemed som dorene; born føres

også gennem en skeltørv, der er gravet

på et trebundet markskel, el. de blive

puttede tre gange igennem en øgpude,

dorvrider, no. dqrtcrijd i (S. Sams)

= rgsm.

døtting, no. se dytken.

døv, no. uo. se doje.

døv sæ, uo. se dy sig.

døv, to. dow flt. -w (Vens., D., alm.);

dow (Ang.); daw (Åbenrå) — 1) døv på
hørelsen, alm.; han æ så dow, te han

ær ek tejdr o rob åp (Agger); mulig

hører hertil udtr. æ dow æn, rumpen;

dow i æ row lisom Sijdst (Sest) møldr-

kuwdn (Malt), se råbe-, selv-, stok-, vil-. 2)

og så spyttes der tre gange, for hver 6o sløv om leen el. andre skærende red-

gang barnet puttes igennem; det er også

gjort ved voksne, Kr. VIII. 326. 556; blyw

dørspenc (Vens.), jfr. Grb. 3. 39; J. Saml.

IV. 242, J. Saml. 2-
I. 55, skjævr; om

skaber; knywi æ d— (Vens.); dow som

æn saw (Røgen s.); dow i æ hed (Malt).

3) mi årm æ ve o blyw dow (D.) føles-

løse; æn bep o know æ bæjdr en æn
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stuw9r o dow (vestj.) o: tung, klodset

person; diJw o dask, dow o dom el. dø

o dow (Agger) ; tungt og svært jordarbejde

er dow arhdd; også hvad der er uden

klang; et mishandlet dyr bliver d— for

hug, mærker dem ikke (vestj.). 4) om
korn og frugter: uden kærne; dæn hal

liiwrir il a dow nørar (Sønderj.) om en

velnæret person o: kærneløse nødder; æ
vep æ dow; også no. dær æ dow i æ byqio

= brand ; møj dow, smlgnsnavn = megen
brand (Vejr.).

døvbider, no. dowhid^r æn (D.) 1)

om et redskab, tungt og klodset, der

skærer dårligt. 2) om personer: en

klods, der står uden mål og mæle; jfr.

Nyrop, Spr. v. Sk. 67, stammer fra holl.

doodbidder, bedemand, er ved folkeetym.

bleven døvbider; se døvnælde.

døvdask, no. dowdask (Mors) unyt-20

tig snak (Mors); et dovent kvindfolk

(Mds. h.).

døve, uo. dow -9r -dt (D., vestj.)

== rgsm. ; do dow^r mæ min ørdr (S.

Hald); stille smærte: dow æ pin (D.);

ihn ska dowds (Silkeborg, D.) o: slukkes;

go å dow tipn hæn (S. Hald) drive; go

å dow å dask (Hvejsel) gå og drive og

dorske; jfr. døgge.

døve-Per, no. dow-Pæjdr (vestj.) so

en stor træstage, en klods med en stok

på, at sætte på gulvet, deri et lys el. en

tranlampe.

døvhed, no. dowhje æn (Vens.);

dowhei een (Søvind s.) = rgsm.

dovl, no. se djævel og smstn.

dovling, no. dhvli i -9r (N. Sams)

;

dowhri i -dr (Vens. ; Mors, Thy, D., Sunde-

ved); dæwUii æn -dr (Bjerre h.); måske
også formen: dowrdri (vestj.) — 1) træ- -to

nagle, hvormed de enkelte fel i hjulets

omkreds er forbundne, se dyvle; en dop
for bjælkehovedet, der Hgger udenfor

muren, at bjælken ikke skal forskyde

sig (Bjerre h.). 2) == i fowhri (Vens.)

en kejtet person (Vens.).

dovlingnavr, no. dowhrinawr een

(vestj.) navboret, hvormed hullet bores

til dovlingerne.

døvlytter, no. flt. Mb. fig. ører; so

„at tale til ens døvlytter " (Vens) tale

alvorligt til uagtsomme.

dovn, no. se dogn.

døvnælde, no. J. T. 120, tvetand,

lamium album L. , se dødnælde, døv-

bider.

dovsak, no. dowsak een (S. Hald)

en driver.

døvstum, to. dowstom (Søvind) =
rgsm.; se dum.

då, no. se dag.

dåb, no. dgb el. dåb æn (Vens.);

dgh (Søvind s.); dodf æn (Åbenrå) =
rgsm. ; hål jen bwd dobdn (Søvind s.), se

døbe; bårne-, tor-.

dåbe, uo. dåv -ar -dt (Agerskov,

Mellemslesv.) ; dof dop dåft dåft (Åbenrå)

larme, svire, sværme; jfr. plt. doven,

daven, htsk, toben.

dåf, no. se dob.

dåg, no. se dug.

dagen, no. en ed; dåq^n mæ de!

(Mds. h.) pokker i vold med det.

dåjs, no. uo. se dans, danse og

smstn., dojs.

dåk, no. se dukke.

dål, to. no. se dol, dal.

daler, no. se daler.

dåller, bio. dåUr (Rkb.) usikkert,

vaklende, æn stor d— , om et fad på en

afrundet fod; jfr. dulre.

dålm, no. to. uo. se dulm, dulme.

dåm, to. se dum.

damp, no. se damp.

dåmrian, no. se dumrian.

dåne, uo.

dån -dr -9t (vestj.);

dawn -9r -t -t (Vens.);

dan -dr dan (Agersk.);

don -d -dt (Søvind s.) —
besvime; han fæk jæn te han dån (D.)

et slag, så han dånede; han wa fard å

don i^ø-^'må) o; lige ved af dåne; „Cestdn

leqdr i loivi å e dawnt, Grb. 35.24; Krcej-

stdn blåt npr dpo gudl we sij oddn dø å

wa dånt (Lild s.).

dånehede, no. dånhij^d æn (Rkb.)

stærk hede, så man dåner.

dånetur, no. fg æn dåntur (D.)

en besvimelse.

dans, no. se dornsk, dans.

dånsel, no. dånsdl el. dawnsdl æn
(Vens,); dånsel æn (Thy, Hanh.); dånsdl

(Agger) — leq i d—, de slow mæ i æn

d— , besvimelse, bevidstløs tilstand.

dånspringe, uo. han kjører imen

bæsterne kan dånspringe, Kr. IV. 162 o:

så hurtig de kan løbe; jfr. tordenspring.
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dåre, no. dår (D.); dor æn (Rkb.)

= rgsm.
;
gør dor a falk, gore nar ad;

se tåri; bælte.

dårekiste, no. dorkist æn (vestj.,

alm.) sindssygeanstalt.

dåret, to. dore (Agersk.) tåbelig.

dårlig, to. dol9 (Vens.); dorll (Sø-

vind) syg, usel; se ringe, sølle, usel.

dårskab, no. i rimet: de æ hæjpr

o flyj en o dorskat sij (Mors).

dås, no. se dusin.

dåse, no. dos æn dos^r (D., Andst,

Søvind s.); dås æn -9r (Vens.); dgds æn
(S. Sams); ddws æn (vestslesv.) — 1)

= rgsm.; de gmldgs tobaksgæmmer af

sælskind til at rulle sammen (Salling);

„Jakob to dåsdn åp å fekdn å he9 Jens

å stap pijh9n" , Grb. 38. 21 ; æn hlekdods

(S. Sams), se peber-, rulle-, slabber-,

snus-, snæbbre-, snøkke-, spille-, sukker-,

svamp-, tobaks-, trimmel-. 2) et slet

kvindfolk, de ær æn reqt9 d— hi§

(D.); ligeså Agger, Vens. meget for-

agteligt.

dask, no. uo. se dorske, dusk.

dåsle, uo. dås9l -shr -s9lt (Hmr.):

i^han gor å dåsUr, går og er dorsk og

sansesløs; også no. : æn dås9l (Sall.),

enfoldig person.

dåsling, no. dåsbri æw(Sall.,Sønderj.)

en stor prop, kludeprop i et stort hul,

jfr. dojk, dot.

dåt, no. se dot, tildåt.

dater, no. se datter.

E.

e, bogstav, e æn (vestj.). — e be-

handles i hovedtrækkene således, at

kort e = rgsm.

;

langt e = rgsm. foran v, f. eks. rev,

grev, pev, knev;

langt e bliver foran I, n, r, q; d til

ij9 i en stor del af N. Jyll., mens
det beholdes i S. Jyll., f. eks. dipl,

hipn, sij9n, del, hen, sen, men går

ved bojning, afledn., og smstn. over

til j»? je, jæ; piJH ft. pjeqt, bijpn,

hjænskawt osv. ; i enkelte østj. mål-

arter går langt e over til i;

langt e bliver i den storste del af Jyl-

land foran w til o el. æ; se Thor-

sens Norrej. Lydl. s. 49.

e, uo. se æde.

e, kendeo. se en.

1. ebbe, no. ev (D., vestj.) = rgsm.

;

o æ gron ev, på lavest ebbe; jfr. vand;

se htsk. ebbe, eng. ebb; udfald 2.

2. ebbe, uo. ev -9r -9t (D.) ; de ev9r,

ebben kommer.
eben, to. pyntelig i klæder; „haj

wa otti så eb9n å se", Grb. 72. 10, han
var altid så pyntelig af sig.

ed, kendeo. se en.

ed, uo. se æde.

ed, no. ij9d æn (D., vestj., Agger);

e el. ji el. ij9 æn (Vens.) ; e9 æn (S. Sams)

;

jei el. iei æn (Søvind s.); jed æn (S.

Hald) = rgsm.; han håd awlå jed po
hivUn (S. Hald); han vil gøj9 hans jei

åpg, U de wa san (Søvind s.); ol dæm,

dæ wa te ste we strån9ri9n, di skul leq

djer hån 9pod9n dø hans brøst å gør ij

9po, te di war ejt skyl i hans dø (Lild

s.); „tesist kam di øiv9jéns om, de dej

å dem, dé ku set de stojst ji, haj skul

wæ préjst å skrøwt di ar", Grb. 195. 6;

gør falsk ij9d (D., vestj.) aflægge mened;

i sagnene forekommer jævnlig fortællinger

om msker, der tager muld i stovlerne fra

soderes egen jordlod, står på et omtvistet

stykke jord og sværger, at de står på

deres egen lod; de får så ingen ro

i deres grav, men må gå igen og klage

sig, se Kr. III. 147. 205—7, IV. 111. 151,

VIII. 204. 343; den, der har gjort falsk

ed, hentæres til en benrad, Kr. VIII.

372. 664; jfr. Aasen, eid, isl. eic)r hak.;

eng. oath, htsk. eid, mnt. eit el. ét, Sch.

Liibb. ; når djævelens, fandens og Satans

40 navn overspringes, kan følgende ede-

lige udtryk eller forsikringer anføres:

bande, bestemt, bitterdød, — knø, darre-

hgen, denne mand, drollen, dræten, dæge-

ren, dæken, dænd, dærmæ, død og krinten,

—krone, — salte pine, — sante Knud,

— sen, goeni, gud, gudsmænd, helvede,

herren, hille, hillegismænd, hillemænd,

je, jejmel, jøsses, Karen, kat, knøkren.
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knø og pine, kraft, kraftens, krank et,

kronedød, majidi, Maren, Marie, menne,
migu, minnedi^, minsandt, minskål, minsæl,

misyv, Morten, mænd, mænnegi, mænnen,
namme, nilleken, nulleken, pens, pine-

død, — kat, — skam, pippidød, rakker,

ravn, ræmen, røring, salle, san, satemæ,

senne, sen og død, skam, skarmen, skiden

hund, skål, slemmen, slyre mig, sneven,

ste, sygen, sygren, sænnen, søllehed,

SSren, så marri, ten, ulen, verden, vor-

herredød, vorsjæl, ænnede; se endvidere:

djævel med henvisninger, fanden, gud.

Satan, trumf.

ed, stedo. se 3. den.

edder, no. jæd9r de (D., Andst);

jh9r é hest. -9 (Vens.); Jedi^r (Mors);

jid^r (Thy, Agger); jér^r (Vejr.); jer^r

(Agersk., Sall.) = rgsm.; de smaqt som
jedr å fåjywt (Vens.); gift el. noget ved

enkelte dyr, ved jord, stene, vand, træ-

stød, som man tror kan overføres på
msker og volde bullenskab, sygdom og

død; dcer æ jæd^r ve tus9f^ huwårm
(Malt); a hår fåt jædsr ve æn ferier

siger man, når den bulner; fo jæddr i

sæ; råd derfor er plaster af tjære og

harpiks, Kr. VI. 375. 212; i gammelt
tækkelse, lyng o. desl. kan der være dø-

jæddr (Malt); har man fået edder el.

skarn ved en fmger, kan den helbredes,

når der læses over den, Kr. VI. 166. 232;

sæjn få jæd9r (Malt), så siges : jæddr uda
jæddrs mon skal hænswin som il o ån,

som dgq i dål o som salt i rinan wan
(Lindk.), el. man kan fri for edder, død
el. levende, ved at læse

:

der kommer en hjort med takker sine.

— hvorfor hælder du med takker dine ?

jeg må vel hælde med takker mine,

den edderkonge haver slaget mig.

— haver den edderkonge slaget dig,

da skal det falde på skel og sten,

eller på død mands ben,

som ligger under muld,

det skal forsvinde som dug i dal eller val,

i tre mænds navn;

Kr. VIII. 400. 742, jfr. VI. 357. 35.36.222;

Sgr. IV. 122. 299; se Aasen eiter, isl. eitr

itk.; htsk. eiter; død-, vand-.

edderblad, no. jæddrhlå flt. (Lonb.)

en plante, bidende skedeknæ, polygonum
hydropiper L.

edderfugl, no. = rgsm. ; når mange

edderfugle ses, bliver det en streng vinter,

Sgr. III. 70. 229.

edderkonge, no. se edder.

edderkop, no. jæd9rkåp æn -kåp

(Malt h.)
;
jiddrkåp (Thy, Agger)

;
jeddrkåp

-kåp (Lyne s.); jærakåp .-kåep (Mellem-

slesv.); jer^kåp æn -kåp (Gram); je-,

je9r- el. je^rkåp i best. -kåpi flt. -kåp^r

(Vens.) = rgsm., aranea; når en edder-

10 kop spinder ned for en og ikke op igen,

betyder det uheld; men spinder den op

igen, betyder det lykke, Kr. IV. 36 1 . 157

;

slår man en edderkop ihjel, viser man
lykken fra sig, sts. 158; går der en e

—

på ens klæder, får man ikke skænd den

dag, Kr. VI. 267. 134; hyrdedrenge synger,

når de ser en edderkop:

jæderkåp, jæddrkåp, lå^lgr,

vis mæ hur mi for ggr,

hæjs ska do mest di howdr lor!

Kr. IV. 352. 56;

el.jæddrkåp mæ di låy lor

vis mæ hur mi kærdst ggr!

Kr. VI. 256. 42, hvor følehornene [det

forreste benpar] vender hen, findes kære-

sten; samme kunst bruger unge folk; el.

man tager en e— på hånden og siger:

bitd jeddrkåp, wis mæ hwar mi løk komdr

fræ! Kr. IX. 5. 35 (Mors); i æventyret

30 får e— ådslets hals og giver til tak manden
magt til at blive e— , om han ønskede

det, Sgr. VI. 231 ff.; e— sidder på
prinsessens næse, Kr. VII. 268 : se kongle.

edderkulde, no. jæprkul (vestj.)

overmåde bidende kulde; de ær 9n j—

.

eddernælde, no. J. T. 254. 348, en

plante, urticaL. (Als, Sundv.); også: edder-

brændenælde, „jellebrænnal" (Haderslev).

edderond, to. jædarun (vestj.) over-

40 måde arrig; hun æ så j— ^ æn ka et

kom nær te hin; se edder; også: un

som jæddr o fågywt.

edderpose, no. jædsrpuwas æn
(Lindk.) — 1) i tim. dær korner æ slem

dræti frå Koleri (Kolding) mæ æ jæbdr-

puwds ve æ row, som drenge bruger,

når de vil drille hverandre. 2) jera-

puwds æn (Sall.) oliebille, meloe.

edderslag, no. giftigt dyrs bid; i

50 en besværgelse

:

hjorten stander på heden og hinker

og beger:

jeg skal fri dig fra drage og edderslag,

i tre mænds navn, Kr. VIII. 400.



236 edderslagen—efterdags

edderslagen, to. jæddrslån el. jid^r-

slpn (Thy) siges om kreaturer, der

pludselig bliver syge, idet man forestiller

sig, at de kunde være „slagne" af en

hugorm; om hugormen siges: den slår

jidar (Thy).

edderspændt, to. jæddrspæn (vestj.)

siges om hvad man ingen vegne kan

komme med, ofte siges j— o dowlhlæn.

el. uæfsn! (Andst); jfr. J. Saml. X. 78;

effen oder uneffen, Schiitze I. 294. 3)

bio. lige, netop; de war ævdn så gow9

(Staby), det var fuldkommen så godt;

han kåm liq æf9n in ad æ dar (D.) han

kom lige i dette qjeblik ind ad doren;

han kam æpnt ga%9n (Sundv.)
;

jfr. htsk.

eben; eng. even; evner, jævn, odde, ulige.

efne, uo. spille „effen eller ueffen",

edderstentegal, to. så vred at man lo ska vi æpnøs ? ve do cefdn mæ rm ?

stænker edder om sig, overmåde vred;

Kr. VII. 28.

edderurt, no. J. T. 357, en plante,

brandbæger, senecio vulgaris k silvaticus

(Thy).

eddervold, no. jædsrwål de (vestj.)

trommesyge, der antages at fremkomme
ved noget, dyrene får i sig ved at drikke,

f. eks. ved en „grundorm", en af de

apr (D., vestj.);

(Bt9r (østj. , Vens.,

(Andst); se effen 2.

efter, fho., bio

cepr (Thy, Agger)

;

Sams, Mols; Sundv., M. Slesv.) = rgsm.;

om tid og sted: kart apr, let, oba'q apr

(D., vestj); „no skut 9 tref se så liq, da

di sat uw et9r haw9 ét9r . . ." , Grb. 84. 71,

nu skulde det lige træffe sig, da de

styrede deres flugt ud mod havet; ordet

store vandkalve; man indgiver det syge 20 bruges i mangfoldige forbindelser med
dyr skorpionolie, samt skriver på en

seddel: amalia amaliaga amaliagafa for

jæddervold, Kr. IV. 357. 109, VI. 263. 104.

eddike, no. ed9k di (D., Andst,

Malt) ; €ed9k (Agger) ; er9k di (N. Slesv.)

;

æk di (Vens.); éj9k (Søvind s.) = rgsm.;

så sur som ed9k (D.); jfr. htsk. essig,

mnt. etik Sch. Liibb., stammer fra lat.

acetum.

uo., hvorom det nærmere ved de enkelte

stamord; af enkelte særegne betydninger

kan mærkes: 1) tilbage igen, i den

gamle stilling, i smstn. , se attergro,

-kastet, -mure. 2) retningen henimod;

æ væj at9r Ejf (D.); „sin di so de nør

ét9r", Grb. 26. 28, da de, som var nordpå,

så det; vær, kom apr jæn (D.) være en

på nakken, forfølge en med fjendtlig hen-

eddikebrygger, no. i tim. så su9 so sigt ; apr ham ! han ræn9r mæ æn flæsksij

som æn ær9khrøqd (Fjends h.).

eder, steo. se jer.

edling, no. du hente mig ind af

en anden slags vin, forglem dog ej, at

komm' tre edlinger deri, Kr. II. 81. 20;

jfr. tre elver 84. 17; tre ellever 85. 10;

elverkorn, svarende til andre visers edder-

korn, se Kr. 81. anm. ; Aasen, elvarkorn,

se Landstads Norske Folkeviser s. 444.

(Fredericia); go i blød at9r æ knæh9n

(D.) gå i mudder til knæerne; han ge9r

i snej, æt^ skræw9t (Søvind s.); æ væjr

ær et apr 9t (Andst) o: vejret er ikke

passeligt til det; jfr. Aasen atter; agter,

atter o. smstn.; fornons gjav, vand; sluk-.

efterabe, uo. æt9rab -9r -abt -aU

(Sejlstr.) = rgsm.

efterast, bio. Mb. at komme eft—

,

effen, to. bio. æf9n (D.) ; æf9n el. 40 bagefter (Vens.).

æf9ns (Agger); æv9n (Ulvb. h.) — 1) to.

god, pålidelig, bestemt; æn æf9n man
(Røgen) en pålidelig mand; æn æv9n

jæn (Skjærn), god, om ting; fojelig, god

at komme ud af det med (Vens.); dæn
ær læri æf9ns (Agger) god nok. 2) hge

i tal (Vens., alm.); æf9n æhr uæf9n(D.,
Vens., Agger), alm. spil om pebernødder

i juletiden; A. tager et vilkårligt antal

efterbegravelse, no. æt9b9grau)9ls é

best. -t (Vens.) begravelsesgilde, efter at

den døde er jordet; „de var intj bestem-

melsen, de dæ sku væ no ættebegrav-

vels", To Nov. 32.

efterbud, no. æpbåj (Gislum h.)

afbud, se afbud, bagbud.

efterdags, bio. aprdaws (vestj.);

æt9daivs (Vens., Søvind, Agersk., Fjolde)

pebernødder i den lukkede hånd og so — efterdags, herefter ; æt^daws vel æ
sporger B. æf9n æhr uæf9n ? B. svarer

som han vil; er det lige tal, får han
dem, om han svarer effen, og gætter

han fejl, siger A. : gor mæ 9m te æf9n

jøst (høste) mint hø å æn anøn niar

(Agersk.); Lyngby anfører fra Fjolde be-

tydn. hdt efter lidt, også om en forbi-

gangen tid.
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eftergive, uo. = rgsm. ; at9rg/ jæn
nåwdt (D.).

eftergjore, uo. atargypr (D.) =
rgsm.

eftergjoring , no. aprgøjr<^ti een

(Rkb.) efterligning.

eftergræs, no. aprgræjs de (D.);

æprgræs (JVTors) — eftergrøde på græs-

marken; jfr. ho.

eftergræsning, no: aprgresn^^ æn lo

(Rkl>.); æprgre^nari (Agger) — græsning

på engen efter høhøst.

eftergrøde, no. aprgrø æn (vestj.);

æjtgrø (Brader.) — rgsm.

efterhæng, no. æprhæy æn (Mors)

overhæng, tryglen.

efterhøst, no. aprhøst æn (Rkb.)

— rgsm.

efterhånden, bio. æt^hp'n^n (Hjelms-

lev h., Mols); atdrhå'ns el.-hå'n (D., vestj.) 20

= rgsm.; ve gamdl hus æ dær o sysdl

liq atarhå'ns (D.); „neh vi ku ættehohnen

sehn peng hjæm te dem", Tkjær II. 11.

efterkom, no. ætsrkvon de (Ager-

skov) = agterkorn (s. d.).

efterkost, no. Hag. eftermad (Ang.).

efterladende, to. aprlåd9h (D.,

vestj.); ætdlåpn (Søvind s.) — ligegyldig,

om personer.

efterladenhed, no. æprlåd^nhipd, 30

(Thy) = rgsm.

efterling, no. 1) i udtrykket æt^r-

læns åh (Mors) en slags vildand, krik-

and; anas crecca. 2) ætPri æn -9 (Sø-

vind s.) efternøler; se atling.

eftermad, no. ætdmaj de best. -majH

(Søvind s.) = rgsm. ; di æd9 æt9mad9t

føst lisom dæm i Swålhjær9 (i Tiset s,.

Hads h.), Kr. IX. 110. 180.

eftermand, no. aprman æn -mænio

(D., vestj.) = rgsm.

eftermiddag, no. aprmæp æn (D.,

Sall.); aprmæjd9 (Vejr.); ætsrméja i

(Vens.); æprmæjdå (Thy); æprmæjdå el.

-då (Mors); æPrmer^ æn (Mellemslesv.,

Sundev., Agersk., Bradr.) = rgsm.; han

wå hær i aprmæj^, vi ska dærhæn i

a— (D.); de ær g æ aprmæp mæ ham
(Malt), det går mod enden med ham;
se efternon.

eftermiddagsbed , no. aprmæjss-

hipd æn (D., vestj.) plovtid om efter-

middagen mellem to hviletider; se 2. bed.

eftermiddagsfolk, no. aprmæjps-

fålk (vestj.) sendrægtige, dårlige arbejdere;

di æ nåk å æ a—

.

eftermiddagskarl, no. aprmæps-
kål æn (D., vestj., Andst, Sall.) simpel,

dårlig arbejder; person, som altid er

bagefter med sit arbejde.-

eftermiddagsmelmad , no. apr-
mæjdsmælmad (D.) ; æprmæjdåsmælmad
(Thy, Mors); ætamerdsmænmål (Sundev.)
— måltid kl. 5— 6 eftermiddag; jfr.

efternon.

efternat, no. aprnæt (Holmsl. klit)

;

ætdnat (Sundv.) — tiden fra midnat til

dag.

efternon, no. apnown (Mds. h.);

æ'tørnon i (Sejlstr., Børgl. h.); æ'tanpn

(Røgen, Støvr.) — eftermiddag ; om æ't9r-

noni; æ'tsrnons mælder (Vens.) eftermid-

dags melmad ; æ-'tdnons mælmad (Støvr.)

;

„di æ nøssen bløven fålouet i ettenouen".

And. Bars.

efternons gjav, no. æ't^rnons jéw
(Vens.) eftermiddags gift til køerne.

efteronden, no. Kk. under undern
=, eftermiddagsmelmad (Sønderj.).

efterse, uo. aprsip (D.) =: rgsm.;

„de to tij, få ole skul jé ét9sij9s" , Grb.

112. 95.

efterskrift, no. æ'tdskrowt æn (Silke-

borg) = rgsm.

efterslik, no. aprslek æn (Rkb.)

efterslik, fo æn at— , få rester fra et

gilde.

eftersluk, no. æ't^rsløk et (Valsb.)

et lille gilde på levningerne fra et andet.

efterslæb, no. aprslæv (Rkb., Malt)

1) slid og slæb med arbejde efter tiden

(Malt); også: han ær æn a— , en, som
kommer bagefter. 2) den sidste kærv,

som tages efter den regelmæssige om-
drift, jfr. udslæb, pinekjærv.

efterslæt, no. aprslæt æn (Hmr.)

eftergrøde.

eftersmag, no. æprsmåq een (Agger)

= rgsm.

eftersmæk, no. aprsmæk æn (D.,

vestj.); æprsmæk (Agger); æ'tssmæk é

(Sejlstr.) — eftersmæk; „dé wil nåk kom
ktasmék" , Grb. 69. 75, jfr. 80. 94; siste pek

o apsmæk! siger born, når de til afsked

giver hinanden to smæk; se pik.

eftersmore, no. aprsmqr æn (Rkb.)

= eftersmæk.

eftersnak, no. a^rswa/r (Rkb., Vejr.);
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æprsnak (Mors); æ'tdrsnak é (Sejlstr., S.

Hald) = rgsm., re awtål gir ey^n apr-

snak (vestj.).

eftersom, bindeo. aprsom (D.);

æprsotn (Mors) ; æ'tdrsom (Vlb.) — rgsm.

;

han tb imp'i dæm æ'tssom di kgm (Sø-

vind s.) han tog imod dem efterhånden

som de kom.
" eftersommer, no. aprsomar æn

(Rkb.) = rgsm.

eftersting, no. æpstey^ (Lild s.) =
attersting.

eftersyn, no. æprsjøn æn (Mors,

vestj.) = rgsm.

eftertale, no. æprtål æn (Mors)

omtale, tale om en fraværende.

eftertid, no. æprtij (Agger) = rgsm.

;

no skal æ håw (huske) de for æ—

.

eftervin, no. aprvin (D.) det sidste

som destilleres over af dranken (s. d.)

og som sættes tilside for at blandes i

næste brænding.

efterår, no. aprgr æn (D.); æprgr
(Thy); æ'tdrgr e (Vens.); æ'tøros et (Sø-

vind s.); æ'tarår it (Brader., AgersL);

æ'tdråd (Sundv.) = rgsm. ; i æ æ'tsrår el.

æ't9rårs (Agersk.) om efteråret,

efterårsflskende, no, æprorsfejskin

de (Agger) fiskeriet om efteråret.

efterårsgrøde , no. aprosgrø æn
(vestj.) efterårsgræsning på engen.

efterårskorn, no. ætaroskgn (Søvind

s.) vintersæd.

efterårsto, no. æprorstow de (Thy)

efterårsuld.

eg, no. og smstn. se æg.

eg, no. eq æn eq el. eqpr (Agersk.,

Hads h.); ipq æn (D.); flt. ipq el. ijdqdr

(S. Hald) ; edk (Ang.) ; isk (Egebæk) ; iq

æn (Malt)
;
jeq æn (Mors)

;
jeq æn jeqiø (Sø-

vind s.); jiq æn jiq (Thy, Agger); jiq æn
jiqer (Vens.)

;
jijpq æn (S. Sams) = rgsm.

;

både træet, quercus, og stoffet: egetræ; i

tømmeret gores forskel mellem: æ hmd^
å æn ijdq og æ kan el. æ grg ijdq (Andst)

splinten; et rim siger: eq, høq, hevoresk;

sili, piP, vikwest (Tåning); eq å æl, de

hrifiør træl (langsomt, vanskeligt), høq å

esk, de hrinør fresk (Agersk.); så sæj

såm jiq (Agger)
;

jfr. Aasen, isl. eik huk.

;

mnt. eke, htsk. eiche, eng. oak.

ege, no. jeq9r æn -9r (D., vestj.);

jeq el. jeqar æn -9r (Mors, Thy); jiq æn
-9r (Agger)

;
jeq, jiq el. jiq æn -dr (Vens.)

;

jeqdr et -or (S. Hald h.; fk. Hvejsel);

jijdq æn jij^q^r (S. Sams)
;
jeq9 æn = flt.

(Søvind s., Hads h.)
;
jæqdr æn -ar (Gram

s,)
;

je9k æn J9k9 (Sundev.)
;
jekd æn -r

(Ang.); jekor æn -9r (Bradr.) — ege i et

hjul, der hører 12 eger til hvert hjul; jfr.

Aasen eika, huk.

egebark, no. jeqihark de (Randers)

= rgsm.

io egebjorn, no. eqdhjon æn (Agersk.)

en eghjort, et insekt.

egebul, no. egeplanke, se kviekalv;

2. bul.

egekiste, no. æn jeqo kejdst (Vor h.)

en egetræs kiste.

egel, to. se ækel.

egen, to. æjm \ik. eM i\i. æjdn{\).)\

hans æjm hæjst, mi æpn hus; gids. hans

nijpn, mi niJ9n; flt. æjpn,nipn, nipn (Mors)
;

20 wdr kjpn hæjst, mi épn hus el. néjon =
flt.; sj. wdr éjpn hus (Thy); mi ijn hæst,

men ijn kow, met ij el, ijn for, men ijn

cyi^r, hans ijn el. ij huws; pas do det ij

(Vens.); {»n itk. pt flt. ion (Havbro s.);

min in ku, mit it hus, flt. in (Løgstøi-);

æj9n itk. æjH flt. æjm (S. Hald); éjon

itk. éjont flt. éjon (Søvind, Hads h.);

de æ sin in el. si nin hæst, de æ hans

int hus, flt. in (vestslesv.) ; in itk. int flt.

30m (Bradr., M. Slesv,); sit æjmt natvn

(Ang.) — 1) hvad der tilhører en selv;

de æ mi éjon saq; a sepr å met éjdnt;

po ejm hgn; stg si éjm ésart, løbe sin

egen risiko (hazard); hdt sé ve si éjm
si (Søvind s.) o: ikke gore indgreb i

andres ret; dær ær eigdn, doer ær fålå'

(forlegen) mæ si nijan udm æ grydman
(Mors) han vil næmlig af med sine potter.

2) sær, vanskelig, om mskr og dyr; eqm,
40 eqon el. eqm (D.) ; eqon (Løgst.)

;
jfr. Aasen

eigen, isl. eiginn; mnt. eigen, egen, Sch.

Liibb.

egensindig, to. æpnsins (D,); æqm-
seno (vestj.); eqonsendiq (Agger); æjm-
sinø (Sundev.) = rgsm.; tim.: han æ
sjælrådo o eqdnsino, ål lisom Krestdn Vrg

;

han æ hiværkm twæro æhr eqonsinø, mæn
hwa han vel, de vel han (Andst).

egenskab, no. æjmskop (Angel)

50 „Bønderne have for været under e—
(livegenskab), men nu have de deres

steder til ejendom" Hag.

egepind, no. eqopin æn -pin (vestj.)

= rgsm. se bjærgmand.
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egepæl, no. jiqopæl i (Vens.) =
rgsm.; ^hqj dryiv^r i jiqspæl nir liq tve

sijn å hywlspurs" , Grb. 40. 7.

egern, no. elc9n [et\ -9 (Sundeved)

= rgsm., et dyr, sciurus vulgaris; jfr.

Aaseu ikorn, isl. ikorni hak.

ege sig, uo. ek sæ ft. eU sæ (Fjolde)

finde sig i ophold på fremmed sted, jfr.

eje sig, ide sig; se ege Kalk. s. 445,

holde af.

egeskab, no. ikaskaf et (Egebæk)

= rgsm.

egeskaft, no. iqaskmvt æn (Malt)

;

ijdq^skaivt æn (D.) — skaft af egetræ.

egetor, no. ij9q9tor æn (Malt) et

purrekrat, forkrøblet egekrat, se forreset.

egetræ, no. jeqitre et (Søvind s.);

eqHræ et (Hads h.); jiqHréj é -tréjpr

(Vens.)
;
jeqitre æn -tresr (Mors) = rgsm.

;

i Bredsten s. står ved præstegården et 20

gammelt egetræ, når det omhugges, bræn-

der gården; så snart grene afhugges,

bliver der ildløs, Kr. IV. 263.

egetømmer, no. jeqitérm de (Sø-

vind s.)
;
jeqtæmør de (Thy) = rgsm.

egeæble, no. iqævdl æn -ævUr (Andst

h.) — 1) et agern. 2) galæble på egens

blade.

egl, to. æqdl (Thy, Holstebro); éq9l

(Lild s.); eqdl flt. eqdl (D. , Sønderj.);30

eqdl el. eq9l (Agger) — sur, om ved

tænderne af syre, både om msker og

dyr; æq9l ve æ tæn; tykmjælk å tåro-

hråkar, de æ gåt får eqdl tæn (Sønderj.);

min tæn ær hløwm éql o å ed tranbær

(Lild s.); jfr. Aasen igla, væmmes, føle

kvalme.

-egle, no. jfr, htsk. igel, pindsvin,

isl. i'guU, søpindspin; svin-.

1. egle, uo. æ^H æqUr æqdt (vestj.) ; 40

æk^l ækld ækdt ækdt (Sundev.); æwl
-9r -9t (S. Hald, Andst h., Viborg) — æq9l

sæ in o jæn, vælte sig ind på en for at

yppe kiv, jfr. Aasen egla; ilke.

2. egle, no. æq9l æn æqldr (vestj., Thy,

Sall.) ; eqdl æn eqhr (D. ; hak. S. Sams)

;

eql æn eqhr (Vens.) ; eq9l æn éqhr (Vejr.,

Mors, Agersk.); ekdl æn ekUr (Bradr.);

ik9l (Fjolde, Kok.) — 1) istap (Vens., D.,

Sønderj.) de frysdr æqldr ve æ /"e^erso

(Sall.) o: det fryser overmåde hårdt;

han gor mæ ndw9n ferpr lisom eqdUr (S.

Hald) o. med iskolde fingre; do hår æn
eqel ve di nips (D.) o: en dryp ved

næsen. 2) angelen af lebladet, som dri-

ves ind i skaftet og dér fæstes med en
ring (vestsl., Andst); en lille tap på selve

leens angel, der passer ind i et hul,

eqeUmoUt, i skaftet, således boret, at

når eglen drives deri,, er leen rigtig

skæftet (Gjern h.); se Aasen eikel, tange

på le; jfr. Aasen jøkul, isl. jokull hak.,

ikkel, Rietz 290, pig; eng. icicle, istap;

mnt. jokele, Sch. Liibb. ; hægl; hus-.

eglesom, no. eqdlsgm æn (Andst h.)

et som, der slås fast i skaftet, hvor le-

bladet fæstes, for under arbejdet at hin-

dre, at græsset samler sig i vinkelen

mellem skaft og blad; jfr. hæglesom.

egltandet, to. éqiltanc (Vens.) om-
tandet, som ej kan tåle koldt el. surt

ved tænderne; se egl.

egn, no. æjn æn -9r el. æjn (Vens.;

D. alm.) = rgsm. ; æn guw9, rey^ æjn (D.)

frugtbar, fattig egn; guw9 æjnør (Vens.)

frugtbare egne; ræjs bw ejn9n (Silkeb.)

rejse bort fra egnen; de ær it ræt læy

sin han kom hej9 te ejmn (Søvind s.)

;

orhuséjndn (sts.); iddn hip æjn (Støvr.);

æn ka nåk se i var æjn de vel gå
(vestslesv.) o: man kan nok se, hvad
retning, udgang det vil tage; se binde-,

lusk-, om-, pinde-, skov-, timians-, tørve-,

vester-, øster-
;

jfr. mnt. jegene, Sch. Lubb.

egne sig, uo. æjn sæ -9r æjdnt

æjont (Vens.) = rgsm., passe for noget;

de æjn9 sæ erpn teri te (Agger); se

egen, to.

egning, no. æjpørpr flt. (D., vestj.,

Mors) egn; de ær et skek i di hær æ— ,

de vil et go i anør æ—

.

egt, to. se ægte.

egt, no. æjt, jæjt de (Thy, Rkb.);

æc (Agger); ejt æn ejpr (Lild s.) —
byldemoder, æ æjt i æn hyl (Rkb); dær
håUr æn æjt ud a hans feydr (Mors);

materie: vi klæmt så møj æjt ur åør

(vestj.); jfr. egt Kalk. s. 446; mnt. eck

Sch. Liibb.

elivar, steo. se enhver.

el, uo. se æde.

ej, kendeo. se en,

ej, bio. == rgsm., nægtelse; cenPn

han vel ehr ej (Søvind s.); ordet bruges

som forstærkende efter en forudgående

nægtelse i heftige udtalelser, men altid

således, at et biord el. en ed går umid-

delbart foran ; næi, a vel rejtinåk ej, ellers

:



240 ejder'-elefanl

næj^ a veUk, a Jcan^ki (Søvind s.); a vel

it mej; de vél a ej (sts.); jfr. isl. eigi.

ejder, no. flt. i udtr. han rænør

dm i æjd9r å bojd^r (Mellerup) — ? —
siges om en, der strejfer omkring fra

by til by; er det: egn, el. har ordet

noget at gore med eid (Aasen) land-

tunge? i Mellerup hedder mejer: mæjd
flt. -9r (s. d,).

1. eje, no. æj (Valsb., Vens.) ejendom ; lo

sit int ær æ hæst æj (Valsb.); „lok åp

få met æj, te cerk go min ivæj" , Grb.

97. 21; jfr. gldsk. ege, Kalk. 443.

2. eje, uo. æj -^r -dt æjH (D.) ; ej -9r

-d ej9 (Vens,); ej -9 -9t ept (Søvind s.);

æj -9r æj æj — 1) ^= rgsm., haå møst9r

ål de han ej9r å hd9 (Søvind s.); han

æj9r et læy^r fir skæhri (D., vestj.); „no

ejer di dem sjæl, men i æller dav^^w

hoer di unne Kjasholm", Blich. Bindst., 20

o: nu er bønderne selvejere. 2) skylde

bort; vi æpr marp pæti hen (Herning,

glds.) skylder; også: han kunde gærne

eje, at jeg gjorde lidt for ham (Vens.)

O: fortjene; jfr. ege, Kalk. 442; Aasen isl.

eiga. 3) eje sig Mb. blive hjemme, finde

sig til rette på et sted (Sønderj. eft. Outz.);

se: ege sig.

ejegammel, to. æjgatnsl (vestslesv.)

overmåde gammel, se ejegod,

ejegod, to. æjguw9 (D., vestj.); æj^-

guw9 (Agger); æjggi (Agersk.); eJ9gow9

el, -gu (Søvind) — overmåde god; så

æjguw9 som æ daw æ låfi (vestj,); jfr,

isl, æ, altid,

ejen, to, se egen,

ejendom, no, æJ9ndom æn (D., vestj.

alm. ; huk.. Vens.) == rgsm.; se land-.

ejer, no. æj9r i best. -i flt. -(>r

(Vens.) ; éj9 æn -rd (Søvind s.) = rgsm. ; 40

se gård-, hus-, kirke-, tang-, ud-,

eje-rar, to. æjrår (D., vestj,) over-

måde elskværdig, kælenavn til et barn;

se ejegod.

ejermand, no. æjdsmaj i (Vens.);

æJ9rsman æn (Hmr.); éjpsman æn (Sø-

vind s,); æjpsman (Agger); æjerman (D.)

= rgsm.
;

„de kam ohr æj9smaj sin"

,

Grb, 184, 25, der kom aldrig siden ejer-

mand; jfr, eje no,

ejeskarn, no, æjskån æn (D,, vestj,);

æjskan æn (Agersk,) — et stort skarn;

se ejegod,

ejesød, to, æjsød (D, vestj,) over-

måde sød, kælenavn til et barn; se

ejegod.

ejland, no, æjlan æn æjlan (D.);

æjlan et æjlan (Agersk.); æjlan et -lanar

(Bradr,) — alm, om øerne i Vesterhavet,

6w9r te æ æjlan (D,); æn æjlans minøsk

(D,) en person fra vesterhavsøerne, også:

æ— folk; skek; jfr, mnt, eilant Sch, Liibb,,

eng, island,

ejle, bio, se endelig,*

ejn, no, se egn,

ejomståj, bio. se endomstunder,

ejs, no, se es,

ejse, no, se esse,

ejsen, bio, se ellers,

ejåns, bio. se ijåns.

ek, no. se æg.

Ekernførde, no. by i det sydlige

Slesvig; „v^^o skadron loe i Enkelfyr ",

Blich. Bindst.

ekkage, no. ékkaq æn -kaq;>r (Lild

s.; Thy); skal også kaldes: ekåq el. eq-

kåq (Sennels, Thy) — et stykke bagværk,

en „kovring" i form af et skævt para-

lellogram, der skal ingen æg være i den.

ekken, steo. se hvilken.

eks, no. i udtr. han æ guw9 te o

hål hans falk i eqs (Lindk.) o: holde

dem i stramme tojler; sæt i eqs (Vens.)

sætte rask i arbejde.

ekse, uo. æks -9r -9t (Agersk.);

eqs -9r -9t (D., Andst h., vestj,); eqs

(Vens,) — sætte i rette; eqs jæn el.

eqs mæ jæn (vestj.) kommandere, tumle

med en.

ekstra, to. bio, eqstra (D,, vestj,)

fortrinlig, udmærket; de æ så moj e—
,

også: e— guw9, udmærket god; jfr. fr,

extra, det samme; lat, extra, udenfor,

ekstradram, no. en dram udenfor

regelen; „i ganvd stå^r, de nak tvæst,

hwar haj ku ta hans daivb fø, men ene

hwar haj skul få æqstradramøn" , Grb.

62. 46.

el, no. æl æn æl (Agersk.) ; flt. æpr
(D.), flt. æU (Søvind s.) ; æl æn æl (Vej-

rum); æl æn -9r (Vens,, Agger) — elle-

træ, alnus L,, også stoffet; se pil; æl-

hon9r te klus9r; ælklusbonsr (D.) elletræs-

bunde til trætøfler,

eldi, no, se elm,

elefant, no. eldfa'nt æn (Lindk.) =
rgsm,; et kortspil med fem kort, som
mest spilles af to; hver skriver 3 kridt-
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kors foran sig = 1 5 points, korsets midte

1, de fire arme 4; hvert stik en streg;

den, som først får sit kors slettet, har

vundet; jfr. græsk elephas.

elendig, to. elænø (D,, vestj.); alcm-

diq (Thy); elændi (Søvind) = rgsm.

;

vistn. fremmedord; hun æ så élændi i

hin jæn si (Søvind); også bio. „de klauet

sæ så alendig, som de ku vær en bettæ

bån". Jyden I. 43. 2; forstærkende: elæn-

diq wal (Sall.) overmåde vel; det var så

elendig bitte, Kr. V. 1 33, overmåde lille

;

jfr. mnt. elende, elendich, Sch. Liibb.,

hjemløs, forvist, som er i et andet land.

elendighed, no. alændiqhipd æn
(Thy); elændihjæ æn (Vens.) = rgsm.;

tesæt (tilsætning), armor å elændher leqpr

i æn trekant (N. Slesv.) siges med hen-

tydning til byerne Tiset i Gram s., Ar-

num i Hojerup s., Endrupskov i Gram.

el-hus, no. ælhus e (Vens.) et hus,

hvor lade og stuehus er bygget ud i

et i en vinkel som et L, jfr. tehus,

emstreg, eisted.

eligen, bio. se alligevel.

elke, uo. se ilke.

ellebarn, no. elvebarn; skal fødes

over jorden, derfor må folkene i gården

gå i seng, at ellekvinden kan få plads,

Kr. III. 41. 57.

elleblad, no. = rgsm. ; når man hver

nat ligger på syv elleblade, kan ingen

sygdom komme til en, Kr. IV. 397. 548.

407. 634.

ellebusk, no. ælhosk æn (Tåning)

= rgsm.

ellebut, no. éUhut æn (Vens.) en

lille fisk, elrits, phoxinus; elbøtte, V. S.

Ordb.

elledreng, no. elvedreng; hvor elle-

drenge danser om natten, kan intet græs

gro, Kr. VIII. 44. 80, 43. 78; gronne e—

,

Kr. IV. 45. 48.

elledrille, uo. eldrel (vestslesv.) drille

vedholdende og stærkt ; er mulig beslægtet

med egle 1., ilke (s. d.).

ellefolk, no. æVfålk (Mors, vestj.,

D., Vens.) elvefolk, sættes af folket i

forbindelse med elletræer; ved bækken,

hvor der gror elletræer, bor ellefamilien,

som har en rød ko, Kr. VIII. 44. 81; man-
den ser ud som en gammel mand, med
sid hat på hovedet, konen er dejlig men
er hul i ryggen, Thiele Folkesagn II. 176,

Feilberg: Jydsk Ordbog.

Kr. III. 39. 53, VI. 31. 42; ellekællin-

gerne går i store flokke, men" siden

1811 er ingen flere født, Kr.VIII. 40. 72;

kvinderne var fortil at se som de gæve-

ste jomfruer; guldkroner havde de på
hovederne; men bagtil var de hule som
dejgtruge; mændene havde glimrende

bælter om livet og hatte på hovedet,

Gr. GI. d. M. 1. 154; de er ikke hojere end

10 en bikube, Kr.VIII. 42.75; de er Jolk"

og ikke „mennesker" og må drage bort,

da kristentroen bliver dem for stærk,

Kr. IV. 44. 46; ellekonen har et barn på
ryggen og bryster så lange, at hun lægger

dem over skuldren for at give barnet

die, J. Saml. I. 420 (Fur); hun løsker

sit barn, Kr. IV. 46. 50, reder hornenes

hår, Kr. VIII. 45. 82; ellefruen forfølger

en mand, Gr. GI. d. M. I. 154. 155, Kr.

20 VIII. 45. 83; hun synger dejlig, Kr.VIII.

42. 75, blandt ellebuskene, Kr. VI. 29. 39;

danser med karlen under ellene, så det

bliver hans død, VIII. 40. 73, I. 47. 113;

bjærgtager en pige, som mister forstanden,

Kr. III. 52.70; kommer til kulbrænderen

ved milen, men han kaster ild på hende,

Kr. VI. 28. 38. 40, III. 38. 52. 53, VIII.

43. 78; forfølger karlen, men kan ikke

løbe tværs over den plojede mark, Kr.

30 VIII. 42, 75; når hun frister en ved sin

skonhed, er der det råd at sige: „vend

dig om og lad mig se, om du er ibag,

som ifor!" så forsvinder hun, J. Saml.

V. 205, Kr. VIII. 40. 73; man kan mane
hende og sige:

ellekone, ellekone, est du herinde,

så skal fanden føre dig ud
med femten gloende egepinde!

J. Saml. III. 408. 4, se bjærgmand.; de

40 besøger gården i gårdfolkets fraværelse,

Kr.VIII. 45.82; stjæler i gården, Kr. IV.

43. 45, stjæler fødevarer til bryllup, deres

kirkevej fører gennem gårdens stue, Kr. IV.

39. 42; har store skatte, Kr. VI. 27.37;

låner et brød, men hverken det første

eller sidste af hægten, låner et ki-isten-

toj og Idnner långiveren med rigdom,

Kr. HI. 40. 54. 55; holder bryllup under

bondegården og giver bondekonen et fint

50 brød til gave; det er bagt af de spildte

kærner fra ovntorret korn, Kr. VI. 26. 36;

de råber til høstfolk, Kr. VIII. 42. 76;

andensteds omtales, at de skyder kvæget,

Gr. GI. d. M. II. 77 (Falster). Om elle-

16
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folket findes mange henvisninger hos Wer-
lauff Antegn, s. 379 tf. ; se Rietz ålv, Aasen
elv; Fritzner ^- alfr, Arnason I>j69s6gur

I. s. ] flg. ; elverhoj ; om deres oprindelse

se engel 1 ; edling, elst.

ellehbj, no. elvehqj, ligger nordenfor

Vedvad, Kr. VIII. 42. 77; jfr. I. 69.113.

ellemo, no. se almo.

Ellen, no. ehn (D.); éhn el. æl

(Søvind) alm. kvindenavn ; stammer fra lo gron (Tåning) el. rø skæq å ælstob (sts.).

J. M. 53, Tosse Hans, hvem de ellers

ikke regnede; „ejs wa et ringer end be-

grauels". And. Begr.; jfr. Aasen elles,

isl. ella, med komparativform ellar, elligar

;

svensk eljest.

ellerunte, no. ælront æn -dr (Malt)

stage af elletræ, ælronfsr o rø skeq, di

gror o sur h<yh; andre steder siges ælris

(D.); rø hor å æU grdw9 gæn o

Helene.

. ellepige, no. celpiq æn -piq^r (vestj.)

elvepige; hun er klædt i lange grå klæder,

hul i ryggen, synger og drikker jule- og

nytårsaften om brønden, Kr. VIII. 44. 80;

låner en kam hos en kristen pige til at

rede en forbyttet bruds hår med, Kr. IV.

38; låner klæder, giver rigdom til Ion,

Kr. 111. 41. ,56; danser med en, så han

elleskudt, tf. „prejs^n wa bløw^n

lisom æUskot i hær" , Grb. 99. 64, elve-

skudt, o: betagen af lidenskabelig attrå.

ellestang, no. ælstoy æn (Søvind s.)

= rgsm.; bruges alm. til høstænge.

ellestub, no. ælstob æn -stob (Tå-

ning) se ellerunte.

elletræ, no. æltræ æn
D.); æltre et (Søvind s.) —

-r (Vejr.,

træet og

mister forstanden, Kr. VI. 30. 41; giver 20 stoffet ; se Else.

en pige at drikke, så hun bliver for-

styrret (sts.).

eller, bindeo. hær, æhr, hæhr (D.,

vest).); hæhr (Thy); hæhr, æhr, hæj9r,

hær (Sem); eh, héh (Søvind); hæ, hær
(Gjørding, S. Jyll.) = rgsm., se enten;

I fanger mig Daniel Burmand, he'r ow
I slår ham ihjel, Kr. II. 175. % eller også;

ant9r åw (Bradr.); æht^r åw (Fjolde);

.elleve, talo. oh (D., Mors); øh (Thy,

Vens.); oZ^ (Heil. h.) ; ø|m (Søvind s.); éU

(S.Sams) ; oh, æh (Sem) ; ælå (Sundev.)

;

æh (Bradr.) ; ælo (Emmerlev) ; eh (Ang.);

æh (Fjolde) = rgsm. , 11; en fæm én

ølu støki (Søvind) en 5 eller 1 1 stykker,

siges spøgende om et ubestemt tal; a ggr

imæl oh o fæm (D.) o: i stor uvished

om noget, som skal afgores; han læv9r

de ska væ mjælk centdr åw de ska væzomæt oh o fæm o hår e^^nster hjærn

fiøt (Fjolde); om „eller" lyder gåden: der

bor en mand i Maribo, han hedder hverken

grød eller vælling, men midt imellem,

Sgr. VI. 25. 331; jfr. Aasen elder, isl.

eba., e9r; end, hverken.

elieris, no. ælris di (D.) ellebusk,

se ellerunte.

ellers, bio. hæles, hæhns, hæhn
(Vens.); hæhrs^ns (Hindst h.); hæhs,

hæhsdn (Mors); hæhs, hæjs, hæjs^n (Ag- 40

ger); æjsdn, hæjs9n (D., vestj.); æj_sdn,

æjs, æts9n (Lindk.) ; hæjs, hæjs9n (Hmr.)

;

æjs (Randers); hæhs (Støvr.); hæUs (S.

Sams); æls9n (Ribe); ajs9n (Åbenrå);

hels, héhs, helsen (Søvind); æjs9n (Ager-

skov) ; æjssn (Sundev., Bradr., Ang., Valsb.)

= rgsm.; „de wa da hæhn i luwrkat"

Grb. 50. 148, det var da ellers en luren-

drejer; do ska mej héUs ge^r a it; a

måt ta fat i ham, helsen hoj han fahn^f>

ne9; næj, héls tak! nej, ellers tak; a ska

hélsdn le de! (Søvind), jeg skal rigtignok

lære dig = a ska hæhns ivis dæ ntp

(Vens.) ; Tås9 Hans, væn di æjs it tot å.

(Lonb.); sytc å ni, de æ rigdh oh, å æn
skehu te toha'k, de ær æn mark å jæn
(N. Slesv.) spøgende ved opgorelsen af

et regnskab; jfr. isl. ellifu.

elleve billeder, no. ælå beprs

(Sundev.), se billede.

ellevesindstyve , talo. ohsinstyw

(Sall.) = 1 1 , 20 == 220, se J. Saml. VIII.

168; li, tyve.

ellevild, to. æbvil (D. , Agersk.

alm.); éhwil (Vens.) = rgsm.

elligen, bio. se alligevel.

elling, no. se enling, ælling.

ellingen, bio. se endelig.

elm, no. ælm æn (Agersk.); ældij

æn (S. Sams) — et træ, ulmus, somme
sige: æti ælmt, kaldes også epern (Sundv.,

Ang.); hvad er -dij? sammenlignes kan:

udij (N. Sams) udyd.

Blsabe, no. Ælsbs (D.) glds. kvinde-

navn; stammer fra Elisabeth.

-else, alm. afledningsendelse, se f. ex.

begyndelse, bredelse, kjendelse, storrelse

o. s. V.
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Else, no. Æls9 (D.. vestj.) alm.

kvindenavn;

eq o bøq o æhntre,

de ka sæj Ælse,

sul får dii i^ar slcæhri hæhr trij

de ka sæj Æls9 Mari'i (vestj.);

stammer fra Elisabeth.

elsen, bio. se ellers.

elsk, no. ælsk (Holstebro), å leq

(S— Oj lægge vind på.

elske, uo. ælsk -9r -H (vestj.) — 1)

ordet er kun lidet brugeligt, undtagen i

viser, hvor rgsm. anvendes; i ramsen,

når man plukker bladene af chrysanthe-

muni, hedder det: han elsker, med smærte,

overmådig, overdådig, æn Uh hetd kuw^n,

slæt et (D.); di ælsk9, lis^m hun ælsk9

stvyn, Sgr. I. 1 90. 1 122 (Lisbj. Terp). 2)

fåret elsker det nyfødte lam, o: slikker

And. Bars.; jfr. Aasen embæte, isl. em-
bætti itk.

embedsiver, no. = rgsm.; „mun de

dep ka ene sul hans hnhdsywer ?" Grb. 24.40,

mon det dyp ikke kan svale hans e—

.

. embedsxaand , no. cemhdsman æn
(D., vestj.) = rgsm.

eme, uo. em -dr -9t -H (Agersk.);

jæm -dr -9t (D.; Vens., Søvind s.); jæm
10 -3r -dt (Rkb., Agger) — dampe.

emmedragi, no. flade kager, dan-

nede som ænder (se drage) og som bages

i ovn el. emmer; så kommer jeg vel til

at stå op og bage nogle emmedragier

til dig, Kr. V. 3G4; se Kalk. ammedrage;
knæpkage, vak, vrap.

emmer, no. ænjør flt. (Vens., Mel-

lemslesv.); jæmar flt. (Heil. h.) — glø-

dende aske, jfr. pussel
;
gloj æmdr (Vens.)

;

det (vestj., Søvind s.); jfr. Aasen, is]. 20 dær æ hwærkm il en æm9 (Søvind) der

elska; af-.

elst, to. elst el. ælst (Angel), også

es9lt (Sundev.); ordet er alm. i Mellemsl.

om hvad der er uhyggeligt at høre og

se, om ubehageligt vejr, slem røg el.

lugt, kun ik.; det var e— at høre el.se;

omtr. svarende til norrej. ølet; ,de ær

ælst får æ ojn, væn dær æ ield i æ
skæg", Gr. GI. d. M. III. 218. 218, det er

slemt for ojnene, når der er ild i skægget ; 30

Lyngby anfører hos Hag. begyndelsen af

Gutasaga: J)a war Gutland so eluist, at

[»et daghum sanc och natum war uppi;

smlgn. eng. elvish af elf; ellefolk.

eisted, no. ælste æn (Mors) = elhus,

jfr. korshus, kroghus, vinkelhus.

elvte, talo. olt (D. , vestj.); oht

(Mors); obt (Heil. h.); ølut (Søvind s.);

øht (Thy); øhnc (Vens.); olt, ælt (Sem)

er hverken ild eller emmer; jfr. Aasen

isl. eimyrja.

emi-sodden, to. jæmsopn (D. glds.)

dampkogt.

emstreg, no. de gor ur å in i æm-
strceqdr (N. Slesv.) o: går ud og ind i

bugter; se 2. em.

em.ter, no. uo. se æmter, entre.

en, no. se ørn.

1. en, talo. hak. jkj, huk. jæn, itk. jit

e\. jet (Vens.); hak. jin, huk. jæn, itk. jH
(S. Sams), men når der tælles: jæn tdw

trej; hak.jen, huk. jæn, i\k..jet (Gjerrild);

fk. jen, itk. jH (Søvind s.); fk. jæn, itk.

jet (D., vestj.); [k. jen, i\k. jet (S.Hald);

fk. jen, jin, itk. jent, jet, jit (Ang.) ; fk.

jæn, iik. jit (Bradr.) ; fk. idn, itk. idt (Fjolde)

=-- rgsm. \) æ klåk æ jæn; jet a tåw;

dær ær et jæn a hunør dær ka gyj^r dt

ælåt (Sundev.); ælt (Bradr., Emmerl.) ; 40 (vestj.) ; di æ jen, sånær som i et fad

(ht (Ang.); æht (Fjolde) = rgsm,

elyvler, elovier, bindeo. se alligevel.

1. em, no. jæm æn (Rkb., Heil. h.);

jem (Søvind s.); jærn æn (D., Agger; hak.

Vens.); idm æn (Ang.); em de (Agersk.)

— æm, damp af mad, af en kogende

ifkedel; jfr. Aasen eim, isl. eimr hak.

2. em, no. æ wæj løbdr i æmdr (Mors),

m-streger, zigzag; de gor i æmar å pear

(N. Slesv.).

em, bindeo. dersom, se end 3.

em, steo. se 3. den.

embede, no. æmbsd æn (D., vestj.)

rgsm.; „skafferer! gjør jer embei!"

grod, dær æ di liwal tåw (Randers); jæn
imod jæn, mæn tåw om fan^n (D.)

;
„hqj

tal donis te dem å ga ås9 jej-o-tow én

wældi ørfiqdn" , Grb. 27. 54; ,no jæn

ow tow, ænten ska I teesk helle ov^

loen", Jyd. I. 31. 2, nu et af to, enten

skal I tærske eller ud af loen; sæt lys

o jæn (vestj.) sætte lys over et: når

fiskerbådene ikke er kommet hjem for

50 det er mørkt, sætter deres veaner i land

to løgter ud, således, at når de på søen

holde lysene over et, træffes et åbent sted

i revlen; jit o de sam (Agger); min æ jit,

kan siges i kortspil, når spilleren viser

16*
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sine to sidste kort af samme farve og

som tager to stik ; de jit hår de aht o hdtyj

o: fra det ene kan man slutte sig til

det andet; de komør uwd o jit; jit a tåw

ska do gyj9r; jit o ant, hwans han no
ku fen pow; liq mæ jit, lige med det

samme; dæn jæn awås, addm (Agger);

på en ejendommelig måde siges i Sundv.,

Ang., M. Slesv. : æn jæn, et jet o: en

jæn f. s. st. (vestj.); åp imod æn hal-

hunpr or (D.); æn tre uksr (Ang.). 7)

bestemt form : den ene, en af to el. flere

;

dcen jæn daw apr dæn ån (vestj,); a

hår hræn mi jæn ferpr (D.), se 1. 2. 3. den.

2. en, kendeo. hak. ej el. i, huk. æn,

itk. e, e, å (Vens.); hak. i, huk. æn, itk. å

(S. Sams); hak. en, huk. en, itk. ed (Tved,

Mols); fk. an, itk. at (Gjern h.); fk. æn.

til; de trækdr op te æn jæn mål, det lo itk. et, e, e (østj.); ik.æn, itk. e(5 (Hindst.

trækker op til en byge endnu; æ kan
nåk ha et jet kåp kap (Sundv.) jeg kan

nok drikke en kop kaffe til; di vil u^r

et jet gåri å se, J. M. s. 53, de vilde

en gang til ud at se; dær vår an jen

(Ang.) en til. 2) en og samme, ufor-

andret, uafbrudt; o jæn tij, de komør
o jet ud, de æ mæ jet fjét (vestj.) det

er mig ligegyldigt; de æ jet å de sam

h.); fk. æn, itk. oe^ (Agersk.); fk. æn, itk.

it (Bradr.); alle tre kon: æn (vestj.);

med ordenes konsforhold hænger det i

de store træk således sammen: Vestj.

har kun fælleskon; i Sønderj. kommer
itk. frem omtr. ved Skjærbæk i V. Slesv.

og strækker sig til sproggrænsen mod
syd og følger atter en smal strimmel

langs østkysten af N. Jyll. til nord for

(Mors) ; de løv ud i jet fåmæ; spøgende : 20 Horsens (Rårup, Bj. h., har et lam, Stouby

:

fir o halfja'r, æ de et jet o jet ? (vestj.).

3) en af de nærmeste el. sidste; jæn å

æ dqw (D.); jæn a dæm sist or kåm
han (vestj.). 4) nogen, noget; dær wår
jæn dær så 9t; a vel sæj dæ jet; jæn
vel så, o jæn så; jet o ant (vestj.)

; ,JéJ
støh9 kuUrn, in an sku9 dem å" , Grb.

234. 93, en støber kuglerne, en anden

skyder dem ud; én au huk. se 94. 96;

æn lam), hvor det østjyske mål med efter-

hængt kendeord begynder, se Thors. Lydl.

s. 11. 12; i østj. målarter findes tre kon i

Vens., på Mols og i Norre- og Sønder h. på

Djursland, på Sams; å c?jfr (Øster Brønders-

lev, Skallerup v. for Hjorring), é dyr

(Hjermslev) ; e dyr (Bjergby) ; en del af det

sydvestlige Vens. har kun fællesk. og itk.,

således Jetsmark ; Saltum har måske heller

hons æ de for i jej, æn jæn, e jet ? hvad so ikke hak. og huk. skilt, sålidt som Sulsted

er det for en, et? jej te, jæn te, jet te

(Vens.); med stærkt eftertryk: æ hæst

kåm i jæn tår^nsprø^ (D.) hestene kom
i et firspring; Lu^ Mætå (Mette), de æ
så9nt et let næt jet i æ snak (Valsb.) o

:

en lille venlig pige i sin tale, itk. fordi

det er et barn, jfr. kalv, gris, kylling

osv. ; æn an jæn, et ant jH (Agersk.);

han ær et jæn te de arh9d (D.) o : han

er ikke en, som passer til det arbejde; 40

„du lo hind så blyu øe som et sølle jit

po marken". And. Frieri, det betyder

sagtens: du lod hende omkomme som
et sygt dyr på marken. 5) med under-

forstået slag, rus, ed, el. lign.; sæt æn
stbw9 jæn pg^ (S. Sams) sætte en stor

ed på det, se nogen ; han fæk jæn ve æ
huw9 te han dån (D.), jin ve æ hoi

(Ang.), et ørefigen = jæn på tåski, på

og Birsted; herom ved jeg dog intet be-

stemt; mærkes kan: æn vilt piq, æn gåt

stud, æn gåt kåp kaf9 (D.) med to. i

itk. , hvorved meget stærkt fremhæves

den nævnte egenskab; også siges med
stærkt eftertryk : æn særd piq, æn slernø

knæjt, æn rård hån, æn skond dipl, æn

ful9 ktain (vestj.) med stærkt eftertryk

på to. for sær, slem, rår, skon, ful.

3. en, ubest. steo. æn dn alm. som
subjekt

;
jæn jæn i andre stillinger, alm.

;

jæns ejeform — man (som vist slet ikke

findes i jysk, se mæ), nogen; æn ku sawt

sæj dt, om 9n vest 9t(J).) man kunde sagtens

sige det, om man vidste det; hwa skal

9n no ta sæ får? (vestj.) hvad skal man
nu bestille? de kan 9n et kom aste' mæ,
det kan man ikke få sat i værk; de ka

lis9dan som kom jæn fusr (Mors), det

kas9n (Vens. a\tid jæn); han håd æn lih 50 kan ligesom forekomme en; ,nær jen ve

jæn, æn alwgrliq jæn, en rus
;
jæn dæ

ku nåk beq9 ør9r (vestj.) en dram så

stærk, at den bragte ørerne til at rokke.

6) æn fæm, sæjs stølpr, med eftertryk:

hjælp jen, å jen ett ve gjør en bette

koen, hvi^a ska så jen blyw^ te", Blich.

Bindst., o: når man vil hjælpe en, og

den, man vil hjælpe, slet intet vil gore



245

til selv, hvad skal der så blive af ham;
„a had unt å ed få hin, men hwa roe

(råd) sku jen het epo ? " (sts.) ; wel do sig

ifdn? hwa ska dér hlyw å ijdn? de ær
ehc gåt får ipn (Vens.) o: mig, el. den,

der tales om
;
„næ non ka få e voqsbdn

débt mé jej^s nawn" , Grb. 214. 39, når

nogen kan få et voksbarn døbt med ens

navn; ,^ejds døj ér i an9s hrøj" , Grb.

233. 89; æn kan dhr ver va dæ kan

hlyw a jæn æhr vodan de ka go jæn;

va skal »n gør? de kun ha fohn ner å

slån jæn et hen istøk^r (Agersk.); hwa
ska dær hlyw a jæn, de ær et gåt få
jæn (D.); jæns in uløk hlåstr9r (Ang.)

ens egen ulykke blomstrer; æn kan it

si (sige) ålt var æn tæi^kdr (Ang.); de

æ bih sva9rt å gi hæn, va jæn it hær
å mest, J. M. 47, det er temmelig svært

at give bort, hvad man ikke har at und-

være ; va dær vær jæn hdskæsr må 9n gå
igøm9l(Va]sh.) hvad der bliver en tilskikket,

må man bære; se 1.2. 3. den, 1. en, talo.

4. -en, efterhængt best.kendeo.; findes

kun i østj. målarter og kan betragtes

som deres særmærke ; sydgrænsen mellem
øst- og vestj. målarter er Horsens fjord,

derfra går grænsen mod nord og vest

(Søvind, Agestrup, Gangsted, Torrild, Ring
Kloster er østj.), og følger omtrent Skan-

derborg sø og Gudenåens løb mod nord
indtil den bojer østpå mod Randers ; nord
for Gullev går den over åen, således at

Hjermind, Lee, Vejrum, Rødding, Peder-

strup er østjyske, Vindum, Rjerring, Mam-
men, Vinkel, Kistrup, Kjølseng, Havris,

Løve! er blandede. Skals sikkert vestj.;

dernæst danner Hjarbæk fjord grænse
mod vest, se Kr. IX. 161, Thorsen Lyd-

lære s. 10; nord for Limfjorden findes

påny skellet på Hannæs: Øster Han h.

har æn hån hest. hån9n; Tømmerby,
Lild: æn hår, hest. hårsn; Arup, Vesløs,

Øsløs: æn hår, best. æ hår, altså vestj.;

i alle vestj. målarter, også der, hvor der

skelnes mell. fk. og itk., er det bestemte

kendeo. foransat og hedder æ el. e i alle

stillinger i sætningen, æ man, piq, hus;

æ mæn, piq^r, hus (vestj.); af de gi. i

D., og sikkert andre steder, kan man
høre : a piq, maå osv. ; ejeformen dannes
ved omskrivning: æ man hans, æ piq

hin9s, æ hån, æ hun si, mandens, pigens,

barnets, hundens; æ mæn, piq^r, hon,

hun djæs (D., vestj.) mændenes, pigernes,

hornenes, hundenes; dog kan også siges:

di pik9rs bodk (Ang.) pigernes bog; kende-

ordet fojes til måneders navne i Angel,

altså : æ juni, æ juli; ligeledes bruges i

omtale jævnlig korte persons stamnavne
med bestemt kendeo., f. eks. æ Bark
(Rorch), Klint, Bæjpr (Rejer), Drews, Ul
(Ulv), Høq, Just (vestj.), Dalgast; jfr.

10 „Jens Liir": de howed hejsen Liren,

Jyd. I. 46. 1 (østj.); „men Rawni wa
préjst" Grb. 198. 5, mens Ravn var præst;

fremdeles nævnes enkelte dyr sædvan-

lig bestemt, således: æ row, stårk,

høq; dær komar æ row, dær flyw^r æ
stårk, æ høq (D.); endelig sættes det

bestemte kendeo. til enkelte stedsnavne,

fordi man betragter dem som fællesnavne

:

a ska te æ Lué (lunden o: Eskelund,

Rrørup s.); åp ad æ Fælt te 9n (feltet

o: Kristiansfelt) (Malt); æ Bård (Ang.,

borgen o: Flensborg); æ Nqh, by i

Agger s. ; østj. former af det efterhængte

best. kendeo. er : hak. -ej el. -i, huk. -9n,

itk. -d, -t, -c (Vens.); hak. -i, huk. -dn,

itk. -9 (Sams) ; hak. -dH, huk. -9n, itk. -9d

(Mols); fk. -9n, -n, itk. -9t, -t, -9d, -9

(alm. østj. former); flt. overalt -»w; eje-

form : de æ mq^s, kwons, piq9r9ns (Vens.)

30 mandens, konens, pigernes ; for Vens. er

herved at mærke: I. i hak. tilfojes regel-

mæssig -i el. -ej: hals best. halsi; huw9s

best. hwosi osv.; men undtagelser dannes

af en del ord, som endes på -1 og -n,

således: dpi best. dål, syl syl, pel pæl,

hel hæl, hol hål, cowl cåwl, nawl nawl,

gren græn, rén ræn, fthi flæn, sen (son)

sæn, dij9l djél, stij9n stjhi, wæj wæj, men

:

bdli bolden, wæni vennen, fowU fuglen,

40 bjoni bjornen, gafli gaflen, kwani kværnen,

kali kalven; dernæst er uforandrede:

huj hund og hunden, mqj mand, pej

pind; gpr, gård, hedder best. gdri, ^se

fjord; da, dag, dawi; dej, dejg, dei;

skræar, skrædder, skræsn; får, fader,

få^n; såwnfo, sognefoged, -fo9n. IL i

huk. tilfojes regelmæssig -9n, således:

mark9n, sævpn, frrnn; ordene, som endes

på -1 og -n gor atter her en undtagelse:

50piZ best.^iZ; nol, nål, nbl; kpl, kål, kbl;

skol, skal, skål; mil, mil, mil; cil, kile,

dl; tol, tale, tål; sdl, sål, sål; skol,

skål, skol; nøqsl, nogle, nø(;pl; suw9l,

sol, swol; men: sel, sild, sehn; hern^l,
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himmel, hemUn; pøl, pøle, pøUn; sæn,

sene, sæn; swån, svane, swån; dt/jn, dyne,

dyn; egn, kærne, can; hon, hone, hon;

hjan, hjærne, hjan; Ion, Ion, Ion; mærk
endnu: muw9r, moder, muwdn; fur, fure,

f'^n; dor, dor, don; bie, bi, bipn. III.

itk. a) søk, svælg, søk9; kit -d; skomp,

rystelse, -a; draw, drag, draw9 ; kår, kar,

-3; skab, skab, -9; ejbo, indbo, -bp^;

tréj, træ, -9; — b) latn, -t; jan, jærn, -t;

føl -t; huks, hus, -t; cø, kød, -t; —
c) fat, tægt i en ager, fate; Ian, land,

lanc; bdj, bånd, bånc. Samsø har : i man
best. tnaéi; i tvu^n, vogn, -*; i pe'h,

pind, -i; æn mus best. -dn; æn nø, nød,

nø9n; å fa, et fad, best. far^; å lam
-d; å bo, et bud, bor9; å hus -9; å bån,

et barn, -»; å bryp, et brød, best. bryp;

flt. best. -9n; Horn. h. : æn man best. -9n;

æn kuw9n -9n; e bån, et barn, bån9;

Mols : æn man -9n; kuw9n -9n; ed bån -9d

Heil. h. : jan, jærn, best. -t; sætn, som,

-t; hwol, hul, hwolt; laf, lærred, lai^d;

hy, hø, -9d; træ -9d; blå, blad, blå^d;

i adskillige mål kan kendeordet udelades:

se we kak9l, sidde ved kakkelovnen; å

pek åpå fålkstbwdør; banke på borgestue-

doren; hons æ dæ no i wéj? hvad er

der nu i vejen (Vens.) ; ni9r we fyw9r,

nede ved fjorden; di row9d dæm imd å

eå 9po dyjb (Lild s.), de roede sig ud
og ind på dybet osv. ; kendeordets gamle

ejeform: -ens findes i endelord, således:

al9rhælv9d9ns kål (vestj.); bys9ns falk

(vestj.); daws9ns lys9n (vestj.); vær dø-

s9ns (D.); æn fanens kål (vestj.); graw-

sens bréj (Vens.); gus9ns væjh (vestj.) et

guds vejr
;
gds9ns folk (Vens.) ; haws9ns bon

(Ang.) ; kirians bo9l (Ang.) ; lans9ns uløk

(Sem); lyws9ns brøj (Vens.); løsdns bon

(Vens.) er den alm. ejeform: konfirmander;

ldws9ns fø (vestj.) livsføde, levnedsmidler;

nøs9ns tijm (Vens.) nødens time; nåssns

hrø nådesbrød (vestj.); no stasens nuø

(Vens.) noget stadseligt; vandsidens, Kr.VI.

261. 83, langs vandet; værs9ns mindsker

(Sem) verdens msker; os9ns tij9r (Yens.).

en, steo. se 3. den.

enanden, steo. se anden, hver-

andre.

enarmet, to. jænårm9 (Agger) =^

rgsm.

enbenet, to. jænbjæn9 el. -bin9 (Ag-

ger); jænbjænt (Vens.) = rgsm.

enbol, no. jænbol æn (Andst); itk.

flt. -bol9r (Agersk.) — ensomt behggende

gård, udenfor byen; han bor te jænbols

(vestj.) ensomt; ud o æn j—

.

enbolet, to. jænboU (Agersk.) om
mskr: kejtet, forlegen, se enbol.

enbunden^ to. i udtr. jænbonøn

how9s9r (Ulvb. h.), ensfarvede, modsat

afbundet (s. d.).

enbygning, no. jænbykns^ æn el.

jænbyk et (Bradr.) et udflyttet sted, se

enbol.

end, bindeo. æj, ej (Vens.); en, in

(vestj.); æh (N. Slesv., Agersk.); [«] (S.

Sams) — 1) ved komparativer og sam-

menligning: liså stor æn dæ (Sem); stor

æh do el. dæ (Agersk.) ; star en ham (D.)

;

bej9r, stér9 ih (Søvind s.); liså stuwr
eh ham (D.)

;
„de ku jan føh mi mé ej

gåt h'" , Grb. 125. 47, der kunde gærne

følge mere med end godt er. 2) tilfqjer

i disjunktive sætninger andet led: han

ho hiværk9n mæst^r en moq, han har

hverken mester el. mage; di wa hwærk^n

sur eh søi, di wa hwærkdn har eh bløi;

ligeledes i udtr. hi fæm eh sejs stéki

(Søvind) en fem eller seks stykker, også

i andre mål; se enten. 3) hvad om;
— som indledning til en sætning, der

30 indeholder et sporsraål el. udråb; eh

han no et korner! (vestj.) hvad om han

nu ikke kommer; eh om do skut blyw

syk o dø! eh otn do skal mæj i krij!

eh om do ku tjæn man9 pæri ve 9t! (D.);

eh de, hwans ska de te! (Mors) nu det

(som der ligger), hvad skal det til! „end

huset, hvem købte det
!

" do tøw9s nåk,

do døw9r néj, mæn eh så dæm, dær æ
te søs i sånt wéjr ! en dæ no kam fræm9d

!

40 så so 9d knøw uwd hær eh ! mæn eh

åm sånt æn kål sku kom 9po sij o bpd9n!

(Lild s.); eh el. em æ dæwl no kam!
(Agger) end el. dersom, også: dæm el.

eh dæm. 4) endnu, han kom9r et 9h

(Mors); „de ær et awt9n een!" så Glust9

mæh te djær kwonør, di ruw9st om mæja

å, di håd e'Q9n håk fåt dæh daw (vestj.).

5) endogså; „de wbr di syw låri å di

syw sæj, in hon wit te å døj, i hwo >iæ

60 di ej tøt, de hon wa we ej" , Grb. 154. 3.5,

det varede syv lange og syv brede (seje),

inden hun vilde til at dø, i hvor nær det

end forekom dem, at hun var ved enden.

endda, bio. énda', glds. ejda- (Vens.)

;
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enda' (D., vestj.); inda' (Søvind); enda'n

(Ang.); ænda' (vestj., Bradr.) — 1) dog,

endnu noget foruden det tidligere; dær

wår enda' flipr en a tæM; a håd enda'

spur ham tim gåri om H (D.) ; æ vi enda'

!

(vestj.) fy dog; law æ no ho foto'dhama,

sir han enda'n (Ang.) ; hvad skal a endda

gjore! Kr. IV. 251; di hår ful dp o så

swåltBr di enda'! (D.). 2) rigtignok,

ganske vist; stæl han ?— ja han §or (gor) lo

enda' ! di vd fo nåtcH o sip — ja di vel

(vel) enda' ! da ær H enda' san. 3) bindeo.

skont; do ska et spat mæ æ dø gris, an

ku gan sto åp o grynt, enda' æn hår lo

dø i træj daw (D.); jfr. Aasen endaa.

1. ende, no. æn æn ænør (D., vestj.,

Sundev., Bradr.); ^j el. æj, i, best. <^j

el. æj, flt. ^jdr el. æj9r (Vens.); æn i,

best. -i, flt. -dr (S. Sams); æn æn -9r

(Mors, Lild s., Agger); M æn -9 (Søvind); 20

en æn (Fjolde) — 1) ende i tid, slutning,

opliør; han blow te æns u (Ang.) blev

til slutningen; de blow æ æn å H (D,,

alm.); gor æn o H (vestj. alrn.), kom te

æn mæ H (sst.); vi må slo atdr æn mæ
H (D.) o: se at komme til ende med
det; je hor^r pin, je snardr æn (Ang.);

„de ska vis sæ i æ æn!" soi han æ maå,
da smer han æ smor i æ et (N. Slesv.)

;

„no hå han en på hans, vi and stæ wbs^^

få!^ så tnan^n, han so æn tyw dæ wa
liæn (Tåning); „hwa æn vel dt tæj!" så

hun æ kuw3n, da håd H tæjdn æ væ-

storæn (vestj.) nemlig af huset i storm-

vejret. 2) ende i rum; we æn o sø

(Lild s.) ved enden af søen ; alm. ; han
halt si åtti i æ får^ el. fram æn (D.)

han holdt sig altid i den forreste ende;

tcBJ 9t in frå æn æn aw (D.) tage noget

fra der, hvor det begynder, og så fort--««

sætte; da de nu er blevne beværtede

ind ad en ende allesammen, Kr. V. 14,

fra den første i rækken til den sidste;

,hinne fårælle hoj nåk i åll ænne", Tkjær
II. 1, O: de var rige folk; uj^r a æ føst

æn (Ang.) af det allerbedste; han ær å

æ stuw^r æn lisom æn kåklowt (Andst)

siges spottende om storsnudede personer.

3) stump, stykke af en lang ting; „de

for hon i ej å" , Grb. 208. 13, det får 50

hun en ende af el. i enden af, o: får

\ fat på; de gær op i ænsr å knur9r

^; (vestslesv.) ; de gor i ænpr o tromør

fwmr ham (Agger), det bliver til intet,

billedet er taget fra væven; æ æh bié^r

æ las (Ang.) rebenden binder læsset;

éne flt. (Søvind) de korte trendegarns-

ender på væverstolen, se trommer; til

våddet hører to reb, hvert c. 1000 al.

langt, de kaldes „ender", nordre og søndre

ende, J. Saml. VIII. 169 (Sall.); i daw
ær a skit å skån å dip åhr æn æn
(Tåning) o: jeg duer aldrig en smule;

herunder kan anføres en række tale-

måder, hvor billedet er taget fra træk-

hamlen på vognen: den hest, som har

den korteste ende af den, har det svæ-

reste træk; tæj si æh, tage sit slid, sit

arbejde op; træk ve (gi jæn) æ kart

æn, have (sætte en til) det sværeste

arbejde; by jæn æ kart æh (Vestslesv.)

vise en kort af; go mæ æ låri æn (D.,

Malt), også kan vel siges: go mæ æ len

æn (vestj.) have det letteste arbejde; han
tæj9r æ løs æn (D.) han vil råde sig

selv, slår til skaglerne; fg i æ dow æh
(Malt) O: i rumpen, den har ingen ører,

se dog døv; pas g o vær ve æ håhn
æh (Malt) passe at være der, hvor der

er mest fortjeneste; æ hus wå nærve o

stg o dæn anøn æn (D.) på grund af

vældig tummel; æ lot æh (vestj.) blind-

tarmen. 4) bagdel, rumpe; æ lær mi
æn gå te æ bæifk el. po æ stuw^l (Mors)

O: jeg sætter mig ned; han sed^r o hans

æh, lisom Jcon kivorpr te gil (vestj., også

Søvind s.) ; han æ konwn øwsr æh (Vejr.)

O: bleven rask efter sygdom; håt sæ
dtv9r æh (Agersk.) om et svagt mske:

holde sig oven senge; dryw øto9r ^j,

Grb. 117. 31; bok øtc^r ej, 163. 3; trel

øwdr éj, 128.48, styrte, falde, trille over

ende. 5) én (Søvind, Vor h.) bruges

om de enkelte rum i ladebygningen, hvor

de forskellige kornsorter hensættes; jfr.

gulv ; havre-, lade-, rug- ; se Aasen ende,

isl. endir, hak. ; smal ; ager-, agter-, bag-,

blærp-, bord-, finger-, for-, fram-, hus-,

kube-, lukt-for-, neder-, nord-, over-, reb-,

risp-, rod-, skal-, skranne-, spy-, stræk-,

sønder-, tel-, top-, tå-, ud-, vej-, vester-,

øster-.

2. ende, uo. æh -dr -H æh (Malt);

en -9 -9t -9t (Søvind s.) ; æJ -9r æhc ænc

(Vens.); æh -9r æn æh (Agger) — 1)

bringe til ende; di æn9r 9t i de gu9 mæ
æ ndw9r i æ hip, Sgr.V. 31. 188 (Skals);

de ænsr et moj få ham (vestslesv.) o:
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arbejdet fremmes ikke for ham; æh a

mæ H (vestslesv.) afslutte et arbejde; de

ændr a (sts.) det går rask fra hånden.

2) pass. endes o : dø ; å æjas (Vens.) dø

;

„haj jipr e sæ jæsp å sk, som haj hu

ha wat we å éh,c9st, Grb. 149. 42, han

giver et sært gisp fra sig, som han kunde

have været ved at dø; „a sku hjelsen

frå Maren, de no war Ajes æntjest", To
Nov. s. 21; også: hah gren9d, te han

wa næ tcepr o ænøs (Agger) han lo, så

han var lige ved at dø; folk ka sil <^^

lyjs øw^r dæn plæt, såm han ænt9s

(Lild s.); se af-, over-.

3. -ende, endelse for nutidens tf. -en

(D., vestj. alm.); -in (Agger); -en (Ran-

ders); fk. -i, itk. -9hc (Vens.) — hjøri

bjærgende, løvi, løbende, spretii, sprin-

gende (S. Sams); hqj koniar slæM, de

ggr slæbene (Vens.); strygi, itk. strygene;

Idbl løbene (Vens.); se ag-, bælg-, bær-,

fisk-, flyv-, flojt-, kjøb-, urlag-, velbekomm-,

vent-, værg-, æd-, ørk-.

endelangs, bio. ænldtis (vestj,, vest-

slesv.); ænslåfis (Agevsk..)', æy^låris, æ'ri9-

lajs, æj9lajs (Vens.) ; æy-dåfis (Mors, Thy)

;

ætiloi^s (Stagstr.) ; ænlæiis (Fjolde) — langs

med : æti^låfis mæ huks9n (Vens.) ; stdrkan

ggr ærplåris æ (ad) mønørpn (Lild s.);

æti^låris mæ æ fywr (Thy), langs fjorden;

æy^låris æ strån el. mæ æ strån (Mors)

langs stranden; han gek ænsldifs ar »t

(Agersk.) o: fra den ene ende til den

anden deraf; æ gik æ kåpH ænlæris

(Fj.) jeg gik langs ad marken; sengen

må endelangs gennem doren (Ang.); se:

gå endelangs.

Endelave, no. Etidlaw (Bj. h.) en ø

øst for Horsens fjord
; „ det sted , hvor

jeg er fra i verden", sa' matrosen, „se,

det er nu rent forskelligt fra alt øvrig

tilværendes, for det vender enden forud!"

Sgr. I. 156. 625; di gær i rad, lisom di

Ærplaw gæs, di håd et mia en tåw,

Kr. IX. 99. 63; jfr. rad.

endelig, bio. æUipn, ændHiq, æn^liq

(Vens.); ejU (Lild s.); æn9ld (Han h.,

Agger, D., vestj., vestslesv.); ændliq (Thy);

ænld, ænd^li (Søvind s.) — 1) omsider,

tilsidst; „æUri^n fek jéj å dem fat i e

stawkår" , Grb. 13. 23, omsider fik en af

dem fat i et kar; „hqj IH se da ældrpn

hdsæj mh" , Grb. 80. 84, han lod sig da
omsider overtale til ; formen kan forklares

af æj ende, deraf endeligen ; ændøli kdm
han da ! (Søvind s.) ; sjælden i den betydn.

i vestj. 2) nødvendig, i indtrængende an-

modning: kom dåq æn9l9! (D.) o: kom
dog for guds skyld; / for éjl9 å wær
så gyø (Lild) o: 1 må dog, jeg beder

indstændig, være så gode; de må du

ændøli it gøj9 ! (Søvind s.); heraf dannes

atter en forstærket form: do må ænøl9st

10 gør 9t (N. Slesv., Agersk.); pas dåq æn9-

l9st æ bon (Lindk.); ænast (D.); også:

a kun ænl9 gåt hjklp dæ let (Søvind s.)

jeg kunde dog, når alt kommer til alt,

gærne hjælpe dig lidt; se endeligmål,

endelunde.

endelighed, no. æn9liqhiJ9d æn
(Rkb.) kom te æ— om 9t, endelig over-

enskomst, afslutning.

endeligmål, bio. ænøhmgl (Vejr.,

20 Mors, Thy, Sall., Han h.) ; éjl9mgl (Lild s.),

om de æ— skal wær, de må do æ— gy9r,

han wå æ— a sku føh, endelig, nød-

vendig; wi skul bjUmgl ha te møl (Lild

s.); do må æn9mgl kom (vestj.); do mo
æn9l9mgl læ mæ fow 9n skrg (Agger);

se endelig; a kun éjl9mgl nåk (Lild) jeg

kunde, alt vel overvejet, nok.

endeligst, bio. se endelig 2.

endels, jendi9ls (Angel) — 1) bindeo.

»odels, på den ene side; vistn. htsk. eines-

theils. 2) lo. jændi9lsjowr (Mors) ejendom,

som ligger udenfor fælledskabet (Mors).

endelunde, bio. csh^lun (Andst,

Malt h.) fg 9t æ— færd = endelig (s. d.),

pas dåq æn-)luh æ bon! (Lindk.).

endepine, no. i tim. : ænpijn, læn-

pijn o tænpijn de æ di wæst a al slaw

pijn9r (Agger) hæmorrhoider ?

endes, bio. ænd^s (Djursl.) -=- ikke,

40 sagtens en med „intet" beslægtet form;

de mo do æ— , det må du ikke.

endeskalk, no. æhskalk æn (Malt,

Hmr. ; hak. Vens.); ænskalk -skalk (Mors)

;

ænskalk æn -skalk9r el. -skal flt. -skaUr

(Davbj.) = endeskive.

endeskive, no. ænskyw æn (D.,

i
vestj., Agersk.) endestykket på brød, se

j

brudestykke, skalk; det er ikke godt at

I

give en fattig endeskiven af brødet, da
sodet trækker lykken fra huset, Kr. VI.

293. 393.

endest, bio. se endelig 2.

endestue, no. ænståw æn (Frede-

ricia, Andst) storstue, se ligstue.
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endestykke, no. ænstøk æn -»r

(D.); ænstøk æn -dr (Mors) = rgsm.;

stykkerne, hvori tromlens bom drejer sig.

endetarm, no. æntarm æn (Sundv.)

= rgsm.

endevende, uo. ænvæn -<>r -vænt

-vænt (D.); enven -9 -vhn, -ven (Søvind s.)

= rgsm.; arbejdsudfr. om korn: tage de

to neg, der står opstillede mod hinanden,

når det træffer ind med fugtigt vejr, og

sætte det hojre tilvenstre og omvendt,

for at de kan tørres på den side, de

har vendt imod hinanden, se negvende,

sidekaste.

endevindue, no. i tim.: han kiq^r

ud å æ ænvinør9r (Lindk.) o: skeler;

også: skotte hen til.

endhovlig, bio. eéhåwld (D., Nord-

slesvig); a kontar e— , de skavi e—

;

naturligvis, derom er ingen tvivl; jfr. isl.

hofligr, passende.

endig, to. æ'he (Nordslesv.) både om
den, som kan få ende på noget, og

det, som er til at få ende på: de ær
æ'^, væn æ vær ær goi i æ jøst, arbejdet

får hurtig ende; han ær w'ha i sin gdfi

(Agersk.) se endsom.

endnu, bio. ino' (Vens., Søvind, D.,

vestslesv.) ; inno' (Bradr.) ; ætino' (Agersk.)

;

æno'n (Ang., Fjolde) = rgsm.; han æ
hær ino' (D.), se end; også i forundrede

udråb : næj, a trdwr da ino' ! (D.) ; æ tro^r

nåk æno'n! (Ang.) nej, jeg tror dog, du vil

!

endomstunder, bio. ænåmstån (Ag-

ger); æjdmst^j (Vens.) — ligestraks; skal

æ kom no? — de ka ek hlyw æn—

.

endsige, bindeo. = rgsm.; de war
ejt tvépr å gen æn hun uwd i, i sipr te

æn menøsk (Lild s.), det var ikke vejr

at jage en hund ud i, endsige (endsider)

da et mske; æ hår ek te mæ sijpl^ isipr

æ sku ha noj te dæ (Agger); dær æ
måtp dæ ddw3 mæ å staw, sij te løs

(Vens.), det opfattes: „se til".

endskjont, bindeo. insko'M (Søvind

s.); ensko'nt (D.) = rgsm.

endsom, to. ænsom (Agersk.); de

ær ænsomf det er til at få ende på;

han ær ænsom, det går rask for ham
med hvad han tager sig for; se endig.

1. ene, to. jænsr, jænø (Vens.)
;
jærpd

(Heil. h.); jæn, jænd, jæn-^r (vestj. -r

foran vokal); jæn (S. Sams) — 1) uden

følgeskab ; a såd jæn^r, han æ jærpr i æ

ståw, jæridr årn f)d (Mors, Thy) ; hon wa
ki å o sej så jærpr (Sall.) ; æ do aljæm
hjæm ? (Agger) ; dl mosdns jæn (Agersk.),

se mutters, alene; han kan it go jæn
(Søvind s.), om b6rn;.her stander jeg

en kvind' så „jen", men tredive mænd
skal mig ikke bind', Kr. I. 2. 16; hon ær
et jæn (vestj.) o: hun er frugtsommelig;

han komør nåk et jæn, ær et jæn (vestj.)

10 o : er fuld af lus ; de kan a gøj^r åt jæn
kål (vestj.) ; æn jænd dram (Malt) snaps

brændevin uden mad, se tordram; d^

jæn fk., de jæn itk.
;
jærp hjæm; di go

tdw jærp m^9sk9r å uræt9 de hijab; dé

jæn kow, den ene ko; dæj (påpegende

steo.), jæn hon, mi dé jæn hæst, men dé

jæn kow, met dé jæn for (Vens.). 2)

ublandet, uden indblanding af andet;

jæn9 råw, har jænø råw (Agersk.) kun
20 rug alene; jænø kanto'fldr (Bradr.); jæ'ip

kane'l, jænø hrøf, jcenø tdw, jænø høqdr,

jærfør hæst (Vens. -r foran h- og vokal);

jænø kane'l, jænør æt9r (Mors); jænør

ævdltræ9r (Vejr.); manden går ud i hans

ene skjorte for at se efter, Kr.VIII. 144. 255

o: i bar skjorte; jænør ol, jænd brø

(Agger). 3) bio. „di ha nåk ene slop9n

mæ skrék^n jénør", Grb., de havde nok

ikke sluppet med skrækken alene; se dys.

80 2. ene, uo. de jænsr få mi dum (Ager-

skov) det går i et for mine ojne; å jæn
nåwH åp (D.) tælle op en for en; jæn
æ tdr9 o æ uwdn, tæl torvene op en for

en på vognen.

enebeboer, no. jænhdhow9r i (Vens.)

ordet findes i Lyngbys saml. med betyd-

ning: eneliggende sted.

eneboer, no. jænbuw9r æn -3r (Andst)

en person, der bor på enjænbol, et ud-

40 flyttet sted; se enbol.

enebær, no. jcmbær et flt, = ett.

(Agersk., alm.) bærrene af juniperus; selve

træet kaldes: jænbærhosk; „vi tou gam-

mel ka sed innenfå Laust Skalles jænbæ-

væg", And. Frieri, o: vægge beskyttede

ved enebær ris; når alle enebær bliver

modne, kan man få alt hvad man vil

have, el. så skal tyrken indtage landet,

Kr. IV. 405. 621; bærrene behøver to

60 år for at modnes, så der er altid både

et- og toårige bær på busken
;
gåde : lille

pekkelmand havde hundred pekkelborn,

di var pekkelsort', sånær som pekkelstjat,

han var pekkelgron; opløsn, : enebær-



250 enegarn—engel

busk med bær og nåle, Sgr. VI. 48. 432;

se Aasen eine, hak., isl. einir.

enegarn, no. jærtøgdn (Andst), æn
nåls j— , en nåls tråd af enløbet, utvun-

det garn, mest hør.

ener, no. jhp æn (Søvind s.) =
rgsm., se enling.

1. enes, no. jæips æn (D.) en knap,

der gælder en; se toes.

2. enes, uo. jærps jæntast jæM^st el. to

jænøst jærpst (Andst)
;
jærps jænt9st jæn-

t9st (Agersk.)
;
jærps jænød^s jænt^s (Thy)

= rgsm.

eneste, to. jæn^st (vestj., Søvind s.)

— 1) =^ rgsm., dæn jærpst a Atlr (vestj.)

;

jæn jæn9st9 skepri (Agersk.)
;
jæn jæn9st9

smol (Vens.) en eneste smule. 2) de

ær ejt jæmst for, dæ wel ha klettaq^d

(Lild), det er ikke får alene, der vil have

klittaget; kan du løbe i by for mig? —
næj a wel ek! ja, de sku wæ de jæn^st,

om do wil graw di hæ katø'fldr åp (Agger)

O: jo dog, men alene på det vilkår,

at . . . ; siger A. med mistvivl til B.'s

kræfter: kan du gore det? — kan B.

svare: de sku wær de jænøst! o: det

er .mig en let sag (ssts.) ; se enlig.

enfald, to. jænfål (Holmsl. kl.) et

fiskérudtryk fra sejladsen i Vesterhavet;

i stormvejr søges til laudgang et sted, 3o

hvor der er hul i revlen, dær ær jænfdt
haw; forestillingen, der gås ud fra, er

mulig, at søerne kun falder til én side.

enfoldig, to. jænfåh (D.); enfåldiq

(Agger) — enfoldig; „de wa møj jenfoldi

falk'', Grb. 60. 5.

enfur, to. jinfor (Ang.), j— haior,

havre, som sås efter foregående års havre,

hvortil jorden efter gammel skik kun fik

én plojning, én fure vendt; jænfdr kuw9riO

(Mors) korn, sået efter én plojning, havre,

ligeså Thy; også nok uo. : å jænfur i

hak (Vens.) ploje en bakke således, at

furen altid falder nedad.

eng, no. æri æn ær^ (Sem, Agersk.;

huk. Vens., Sams); ær^ æn æyd (D., Gør-

ding, Lyne, Støvr.); æy^ æn æyi (Røgen,

Vor h.. Søvind s., Selde), flt. ærfir (Ålsø),

flt. ær^dr (Tved); edvi æn (Fjolde) — 1)

— rgsm.; også massenavn: de fle?2(Ager-50

skov, alm.); æridn røqdr (Vens.) engene

damper, se mosekone; væn æ æri æ gul,

vær æ lajdr ful, væn di æ vir (hvide),

ær H skir (dårligt) (Valsb.). 2) græs-

mark (Sams); [æt^stob'] (ssts.) græs- og

kløver-stubmark
;
jfr. Aasen, isl. eng, huk.

;

made ; bolle-, hyrde-, made-. Tis-, åmade-.

engang. 1) jæn gåti (D.) én gang,

i modsætn. til to el. flere gange. 2)

bio. med nægtelse: han kan it engby

hans fadørvor (Søvind s.) = rgsm., alm.

;

se etsinde.

engblomme, no. J. T. 248. 347,

en plante, trollius europæus L. (Ålborg,

Silkeborg).

engel, no. æri^l æn ævildr (D., vestj.

alm.) — 1) — rgsm., om guds engle;

han kan int hlyw jolpan, om så æn ær^al

håj (bad) får ham; om uventet frelse

fra nød el. sygdom kan siges: æn æy^l

mast ha håJ9n får ham (Valsb.); iawtdn

væn i min særi æ gædr, fjut^n gus æyUr
om mæ stce^r osv., se Fb. Fr. H. s. 27,

Hag. s. 180, Kr.VIlI.398,736; når småborn
ler i sovne, er det englene, der spøger med
dem, Kr. IV. 350. 43; en engel står ved

barnets seng som varsel om fare, varsler

død i det han kalder på karlen, Kr. 111.

325.442.43; da djævelen må flygte, kom-

mer englene og henter den døendes sjæl,

Kr. IV. 344 ; en møntorv tages bort, når

der er et døende mske i et hus, for at

englen kan komme og hente hans sjæl,

Kr. IV. 196; bliver der en pludselig stil-

hed i et selskab, går en engel gennem
stuen, Kr. IX. 77. 814; hvad er hvidere

end svanen? — Guds engle, Sgr.V. 50. 3.4;

Guds engle synger, Kr. I. 292. 33, II. 125;

da englene syndede og blev jaget ud af

himlen, faldt nogle i moser og blev til

ellefolk, andre på markerne og blev

nisser og trolde, andre på hoje og blev

bjærgmænd og dværge, endelig nogle i

havet, de blev havfolk, se dværge, Kr.

VIII. 389. 709. 10, Grb. 123. nr. 1. 2) om
msker: venlige og milde som engle; han

ær æn æri^ i hans tål, mæn han hår

æn dowl i æ hål (D.) el. dær sed^r. æn
row i hans hål (vestj.) el. æri4 i æ mon,

dowl i æ gron (vestj.); hun ær æn ærpl

ud o æn dowl in (ssts.); de æ hen-ærihr

o hjæm-dowl (Mors); do æ nåk æn æy^l,

mæn de æ nåk a dæm mæ æ b. får,

jfr. Sgr. VI. 13. 211. 3) leg: „blæse

engle i land; man kommer noget hak-

kelse i et fad med vand, en skal så prøve

på at blæse hakkelsen op af vandet ; imens

det forsøges, kaster man en ting i vandet,
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som oversprojter ham, Sgr. VI. 235. 838

(Fly). 4) mandsnavn, Kr. I. 254; ordet

stammer fra græsk, angelos, sendebud;

se by-, gade-.

engelangs, bio. se endelangs.

engelsk, to. æri9lsk el. æii^lst (D.,

vestj.); æri^lsk (Søvind, Agger); æiiiflst

(Bradr.) — 1) om hvad der kommer fra

England ; det engelske sprog det er lavet

;if levninger af alle sprog, men når man
kan jysk og tysk, kan man også engelsk,

Kr. VIII. 376. 678; ri æ^slsk (D., vestj.)

ride med korte stigbojler, så man hopper

i sadlen. 2) om alt hvad der er særlig

udmærket: æti^lst i æ tow (vestj.) siges

om finuldede får, ligeledes om alle slags

skærende redskaber; æ knyw ær æy9lsk

i æ hed, el. dæn æ læn æy^dst; se lang-.

engelskblå, no. ceti^lblp de (Rkb.,

vestj., Thy); ænølblg el. ænsbld (D., vest-

slesv.); eri^hlg de (Vens.); æydlhlåt (Sø-

vind s.) — indigo.

engelsk græs, no. J. T. 25, den

dyrkede art af armeria vulg. Willd. (Thy,

Ålborg, Angel).

engelskmand, no. ærplsman æn
(Malt, D., Agger); eti3lsmaj_ i -mæjpr

(Vens.) — 1) en englænder, alm, ; Fov-

lum kirke er bygget af en engelskmand,

Kr. III. 95. 130. 2) om hvad der stam-

mer fra England, om le, kniv osv., de

æ nåk æn æy9lsman a dæm frå Bærli'n

(vestj.) siges f. eks. om tyske knive, der

udgives for engelske (ligeså Randers);

også spøgende om Vesterhavet (D.); jfr.

isl. engilsma5r; ko, moster, Rasmus,
Sønderskov.

engelsk rajgræs, no. J. T. 315, en

græsart, lolium perenne, L. D. ; vist alm.

engelskrødt , no. en rød farve;

„han roh kjæhnrojj (ktinrøg) å æugelrøt

sammel i kjæhnmjelk", Jyd. 1. 18. 2.

engelsk syge, no. ærpls syq

(Agger); æydlst syqdh (Agersk.); ærplst

sykfi^ri (Bradr.) — kirtelsyge, rachitis,

navnet er vistnok alm. og stammer fra

den engelske læge Glisson, der 1660
først beskrev sygdommen; — et barn

træflis af sygdommen^ når det bliver

„overset" (s. d.) af slette msker, Kr. VI.

255. 30; råd mod den er, at barnets

moder fæster et lommetorklæde forneden

bag i et gront skort med en knappenål

og så går over markerne om morgenen,

når duggen er falden ; hjemkommen vrider

hun duggen stiltiende af i en skål og

smorer barnet dermed avet i alle led;

derefter skal barnet smores med en salve

af syv slags fedt: heste-, præste-, pape-

goje-, slange-, hjærtebens-, bjorne-, hessel-

fedt; og så skal der stolthendrikker til;

— eller man skal smore alle led med
førstdråber el. teglstensolie el. majmåneds-

10 vand, Kr. IX. 3. 25. 26, jfr. Sgr. VII. 30.

33. 34, desuden bruges samme råd som
for skjævr (s. d.) med at stikke barnet

gennem en græstørv, Sgr. VII. 31. 41; sq

endvidere Kr. IV. 348. 26 : barnets afklip-

pede negle puttes i et hul på et groende

træ, jfr. dorspænd.

engelsk terne, no. ærplstar æn
(Agger) en havfugl, en art terne.

enggilde, no. æi^gil et (Århus) gilde,

20 når engen er slået; se græsgilde.

enggræs, no. æygræs de (Thy) modsat

agergræs, borgræs.

enggård, no. æt^gor æn -gor (Rkb.,

vestj.) en hegnet plet ved gården, hvor

man lader møddingvandet løbe ud
;
græsset

slås og bruges til at skæres med hak-

kelse til hestene.

enghave, no. ærihqw æn (Søvind

s.) eng tæt ved gården; toft, der består

30 af engbund.

enghø, no. ærihy de (Mors); ætihyjd

de (D.) = rgsm. ; forskelligt fra ager-,

bårhø.

engklokke, no. J.T. 101, en plante,

nellikerod, geum rivale L. (Thy).

engkone, no. Mb., i udtr. „engkonen

brygger" (Varde); se kjærkone, mosekone.

engkys, no. J. T. 324, en plante,

troldurt, pedicularis palustris L. (Haders-

40 lev).

England, no. Æijdlan (D., vestj.)

= rgsm.; ,jCerk9klåkdn I stébt i Eri9l({f

Grb. 176. 16; E— omtales tit i æventyr;

røveren skaj rejse til E— og stjæle den

engelske krone, Kr. VII. 66 ; kongens son

af E— , Kr. V. 58, jfr. I. 185. 20; hans

datter, VII. 289, V. 96; vise om kongens

bom i E— I. 21 ; E— nævnes fremdeles:

Kr. I. 6. 16, 14. 10, 22. 14, 95. l, 258. 5,

50 269. 47; Englands klokker II. 75. 4,

guld II. 222. 3; kongen af E-, Kr. V.

180. 192; se også J. M. 35; kongen af

Danmark sveg sit ord til dronningen af

England, så lod hun i 7 år 700 mand
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arbejde på at søndergrave tangen, der

forbandt England og Frankrig, så kom
floden fra Vesterhavet og brød ind over

S. Jyllands og Frislands vestkyst. Miillen-

hoffs Sagen 129, jfr. Kr. VIII. 376. 679;

Sybille spår, at Englænderne skal blive

så nedslåede, at landet skal blive en

kræmmerstat og ikke andet, Kr. IV. 269.

engleger, no. flt. J. T. 46, en plante,

kabbeleje, caltha palustris L. (Vestervig s.).

englevinge, no. i tim., vi ka et ål

sam^l flytff o æriUveridr, nåwdr awås må
ståq sæ fram i Gud^no (vestj.), jfr. Kr.

Vf. 330. 129.

engre, uo. erpr -dr hår er^drsr

(Vejr.) -= cnneke, tælle til leg.

engskrå, no. æyskrå el. -skråd

(Thy) plante, skjaller, rhinanthus major,

minor; J. T. 199 anfører også formen
skrad (Mell. Slesv.); en kløverart, tri-

folium procumbens L. (Silkeb.) J. T. 346.

engtrold, no. J. T. 136. 163, en

plante, trævlekrone, lychnis flos cuculi L.

(Ang.); nok også pedicularis palustris L.

(Ang.).

engvanding, no. æriwanari cm (D.,

vestj.. Søvind s.) = rgsm.

enhornet, to. jænhwdnidt (Hornb,

s.); jænlmw9nøt (Hveisel); jænhwåwt
(Malt)

;
jænhwonat (Bj. h.) = rgsm. ; den

enhornede ko kaldes jænhwån (D., vestj.).

enhver, steo. hak. ihwa'r, huk. æn-
hwa'r, itk. éhwa'r el. ehwa't (Vens.) ; hak.

ihwe'y huk. ænhwæ'r, itk. e- el. åhwæ'rt

(S. Sams); fk. énhwæ', itk. ethwæ' (Sø-

vind s.); ænhwæ'r (D., vestj.); ænvæ'r,

itk. itvæ'rt (Bradr.) =- rgsm.; ihwa' maj,,

ihwa'r hæst, ænhwa'r æsk (Vens.); ål å
énhwæ'; de ær it éthwæ' yø, hi ska swor
åpp' (Søvind); de ær et ænhwæ'r si saq

(D.); ænhwæ'r æ sæ sjæl nærest o ås3

kær-dst (vestj.); ænvæ'r ow^r sit å koydn

dw9 Dandmark (Sundeved) ; se hver.

enig, to. eni el. enøn (Søvind); enøii

(Vens.) = rgsm.; fremmedord; „de ka
vi wol nåk blyw ening i", Tkjær II. 77;
enihel no., se ens.

1. ening, no. jæn^ti æn -dr (vestj.);

jen^ri æn (Ang.) — 1) overenskomst,

ening, kom te j— om H (vestj.). 2) de

ggr i jæn jærpri (D.), i jæn jænøridr (Rkb.,

Vejr., Mors) det går ud i et, de ggr i

jæn jæripri fo djær ywn (Mors); de gor

ud i jæn jænøri Usom Kjæn Pæj^rs hin

ævlkaqar, om hvad der således blandes,

at det ikke kan skilles ad for synet,

træernes grene, kornarter, madvarer, der

blandes ; han drikker sig fuld i jænjæn^rpr
(Rkb.) o : i etvæk ; to sammenplojede agre

ligger i jæn jæn^ti (Mors).

2. ening, no. jænøri i (Vens.) ener,

enkelt person, mods. tvilling.

enke, no. æyk æn -dr (vestj., Thy)

;

10 æykd æn -r (D.) ; æriki æn -dr (Mors),

flt. ærikdr (Sall.); ærik el. ænc een, hest.

-9n, flt. -dr (Vens.); æriki æn ærikid (Sø-

vind) ; æyk æn -dr (Bradr., Agersk., Agger)
— 1) ordet bruges alm.: i vestj. ikke

blot om kvinden, men ligesåfuldt om
manden , law mi kuwdn dø o a hlow

ærik (vestj.) ; ligeså Ang. : æ va æyk, mi
kun va jatvnt dø; i Vens. blot om kvinder

:

hon se9r æ^k, alm. 2) det sidste af

noget: hwæm wel hå æ ærik (Thy), det

sidste neg ved høstarbejdet (vestj.), jfr.

fisekjærv, gamle, høstkarl, rette, stodder.

3) en bekendt leg: o løv ærik (vestj.), de

legende er opstillede to og to i en lang

række, foran står den, som skal fange,

med ryggen til de andre og råber: ærikd-

par hæru't! (vestj.) el. sidste par herut!

el. bagest par spring ud! el. klods!

el. awtdst å baqdst sprefj uk! (Vens.); el.

30 cp lidsr, æ liSdr swåt (Thy), se Aasen
enkja, isl. ekkja huk; enkeleg.

enkedans, no. ærik^dåns (D.) ; ætiks-

mansdans (Agger) ; æi^kdmajsdåjs (Vens.)

— en dans, hvor der er umage karle,

hvoraf en står i midten, dernæst umage
piger, atter en i midten, disse to kaldes

„enkemand" og , enkekone " og skal med
hinanden danse æ brujdåés.

enkefrue, no. ætfkdfru cm -dr (Bj.

40 h.) en plante, calendula? kaldes også:

fruesblomst.

enkekone, no. ænckuwdn el. ærika-

kuwdn æn -kwejdr (Vens.); æ^kkuwdn æn
l-kwondr} (Thy); ætikkuwdn æn -kwonør

(Vejr.) ; æykikwon -kwonsr (Mors) ; ætiki-

kowdn æn -kworp (Søvind); ærikdkun æn
-kuipr (Agerskov); ætikkun æn -kurpr

(Angel); ærikdkun æn -kunør (Bradr.) =
enke; man siger: de ær æn æykdkuwdn;

50 men: Hans Tomsdns æyk (vestj., alm.).

enkekoneurt, no. J. T. 351, sted-

moderblomst, viola tricolor L. (Silke-

borg).

enkeleg, no. i udtr. ræj æykdlijdq
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il. ærihnnqjsUpq (Vens.), ætikeniaåslipq

(Agger); se enke 3., kokæg, tut.

Enkelfyr, no. se Ekernførde.

enkelok, no. en hårlok i forhåret,

som ikke vil lade sig foje til de andre;

den betyder, at man skal blive enke el.

enkemand, Kr. IV. 379. 358.

enkelt, to. æifkel (D., vesll); ætikslt

(Bradr.); ætikil el. ærikilt (Søvind); érik9l

hak. huk. itk. = flt. (Vens.) = rgsm.

;

æn (B'rihdt stjønpek, en enkelt stenpikker;

ærikH odam (Lild) enkelte af dem; dær

wa nåw^r ærik^l ldw9n falk tdbåq (vestj.);

én æykit jén, gdti; han ka sæt en hal

ip kanto'fla i htvæ ærikilt raj (Søvind);

CBn ærikilt dedl (Bradr.); i érikølt maj
(Vens.), ligeså huk. itk.; se mnt. enkel,

enkelt Sch. Liibb., jfr. enkede 3; enneken.

enkelt rakker, no. se rakker.

enkeltvis, bio. ærikiltvis (Søvind)

=^ rgsm.

enkemand, no. ærijk^man æn -meh

(Agersk.); æykaman æn -mæn (D.); ætik-

man (Thy); æ^kinian (Mors); æncmqj
el. ætik^mqj i -mcqjdr (Vens.); ætikiman

æn -mæn (Søvind) — 1) = rgsm.; se

enke; ætik^man hår bods kipl o kår

(kar), mæn orikål hår æn row så hår

(Hmr,), glt rim. 2) det sidste af noget,

når der tales til kvinder; det sidste neg,

når der høstes; no, to do æ ical ræj

får å ta æfikdmaj! (Vens.) kan siges til

den, som lader det sidste stykke smørre-

brød stå.

enkemandsdans, no. -leg, no. se

enkedans, -leg.

enkemandsspids , no. æyk^mans-

spes æn (Malt h.) en fordybning i panden,

fra hårranden nedad; den, som har den,

bliver enkemand.

enkemandsstykke, no. det sidste

stykke mad, som bliver tilbage på en

tallerken; se enke 2, J. K. 60. 29.

enkevorte, no. æi^kiwdt æn (Søvind

s.) vorte, som man har et sted på kroppen,

hvor man ikke selv kan se den, og som
betyder, at man skal blive enke el. enke-

mand, jfr. Kr. IV. 378. 352.

enknappet, to. æn jænknap9d wæst

(Agger) vest med én rad knapper.

enkom, to. bio. jænkomøn (Malt,

Vejle); jænkom (Mds. h.) — en enkelt,

en ting alene ; a ggr liq jænkom^n ærdn

få de sam (Hvejsel) o: jeg går ene og

alene for dette ærindes skyld; de wa
hans jænkom^n ær^n (Bj. h.) o : det eneste

ærinde han havde ; rejse til bys for æn
j— ær9n (Malt); a æ gån a jænkom
atar de (Mds. h.) ene og. alene efter det;

jfr. Aasen einkom, isl. einkum.

en korts rakker, no. se rakker.

enlig, to. jænld (vestj., Vejr., Andst);

J€m9l9 (Bradr.) — ensom; æn jænU hus,

i^træ, de stor jænh; et jcenh minask; æn
jænU skeUri, manp j— skel9ri9r (Agersk.),

enkelte; di ær it an et pa jænb falk,

de er kun et par enlige folk o: uden
born hjemme; én jænU jén, en enkelt;

htco manø skal a ta? — å, ét pa jcmU
stéki! o: bare et par stykker; han hor

it wq9 hér upn jén jænh gdfi o : en enkelt

gang; han fow9r9 hans kø9 mæ jænU
hø, o: alene med hø; de fat haw9 ær

20 it an jænl9 tisU, den havremark er ikke

andet end lutter tidsler (Søvind s.); go

jænh (Røgen) gå alene uden følgeskab;

do vel nåk low i jænb stan lisom di får
o di muw9r (vestj.) spøgende; ligeså:

de ær et gåt får æn jænU kål, de æ fil

(viel) hæs9r (besser) væn 9% tåw ist

(vestj.).

enligrum, no. jærdø rom (vestj.)

enrum.

enligskilling , no. jænhskæhri æn
(Søvind s.)

; jænøskæhri æn (Vens.) —
enesteskilling ; se særskilling, jfr. enlig.

enling, no. æUii æn -9r (Agger);

én sprungen maske i et fiskegarn, se

tvilling, trilling.

enløben, to. jænløb^n (Mors ; Vejr.)

;

jænlovdn (vestj.); jænlobm (Vens.); jæn-

lodin (Agger) — 1) enløben, utvundet,

om garn. 2) hoj og smækker, om per-

40 soner el. dyr; æn j— jæn (Mors, vestj.).

enne, se ingen.

enneken, to. bio. ænøkan (D., Ang.)

;

ævikin (Rkb.) — 1) = endelig i indtræn-

gende opfordring, kom cenøkøn te tij!

han kåm o æ ænøkøn stun (D.) i yderste

ojeblik; de ved a æ— et (D.) det ved

jeg i grunden ikke. 2) æn CBykin jæn,

en enkelt (Rkb.) ; i Ang. vistnok æn9k9ns;

i ærj^n (Låsby) i enkelt tal, enkeltvis;

60 jfr. isl. einka, særegen, udmærket; ende-

lig, enkelt.

ennike, uo. ænøk -9r -H (D., Andst^

vestslesv.) at fremsige legeremsen, der

skal afgore, hvem der skal tage i leg,
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dernæst at tale frem og tilbage om en

sag; somme siger: / ænsd9r, andre: I
æipJc^r nåk om H. Remsen lyder i Ribe-

egnen: æn^lo 2^'^tPk3 sokdde mæj, abal

dahal dorøridæj, is as oUfaSj fantsni

fant'Hi , stikom stakom sti, du er ude

som et lillebitte spansk es; fra Malt h.

kan endnu anføres følgende slutning:

is as fiolens kas, ænøka ni, ænakd ti,

du est fri, el. ak^dø fak^d^ bunas knap,i<i

iv3Jøn hivdUn hof ud; tælleremsen er i

mange varianter kendt i det mindste

Jylland over; jfr. et frisisk rim i G. P.

Hansen: Uald Soldering Tjalen, Møgel-

tønder 1858.

enning, steo. se ingen.

enrum, no. jænrom (Malt alm.) =
rgsm.

-ens, best. kendeo. ejeform, se -en.

ens, to. jæns (Thy, D., Vens., Sø- 20

vind s., Valsb.); jæns^n (Bradr.) — 1)

ensdan; di æ jæns i buw9 ænar lisom

Spu^lom kwonør el. Wutbård piqar el.

Romvig kwoipr, Kr. VI. 334. 161, tim.

(Thy), der gives til forklaring, at der

var et hus med en familie i hver ende,

og begge familierne havde lige mange
piger; di del æ jænsm (Braderup) de

stykker er ensdan ; de æ jæns moj, jæns

guw9 (Malt) lige meget, godt. 2) enig ; 30

di wår et jæns om 9t (vestj.); de æ vi

jæns3n om (Bradr.) ; blyw jæns = jæn^s;

å kom te jæns oniø (Vens.); se Jens,

enig; over-, u-.

ensdan, to. jænsdan (vestj.) = rgsm.

ensom, to. jænsom (Agger) = rgsm.,

se ene, enlig.

ensporet, to. jænspora (Malt); æn
æn j— væj, vej med kun et kørespor.

enspænder, no. jænspæfiø æn -r^io

(Søvind s.) — enspænder køretqj; jæn-

spænahæst, -stjat (smst.) enspænderstang

;

æn jænspæfusr dram (vestj.) en lille dram,

spøgende; han æ kyjarin jænspæ^ o:

med enspænder el. jænspænø kyjarin; æn

j— sæt^, enkeltmands seng, æn j— wæst,

vest med én rad knapper (Agger).

enstedgård, no. jænst9gor cm (vestj.)

udflyttergård, se enbol.

enster, se ajenster, jenster.

enstersted, no. jænsts-stæj et (S.

Hald) = enbol.

-enstid, se mon-.

enten, bindeo. antan — hæhr, æhr

(D., vestj.); ænt^n — æhr (Mors, Vejr.);

antan—hær (Sem) ; aM^n—hær (Agersk.)

;

ant9r—hær, æntdr (Bradr.) ; æntdn, ænc^n,

onc i—hæhr, ælsr (Sejlstrup, Åby) ; ænt^n
—æhr (Gisl., Slet h.); ænt^n—hæhr
(S. Hald); æntør—æhr, æjtdr (Fjolde);

ant^r (Ang.); ænt9n—hæh (Sundv.) — 1)

= rgsm.; ænt^n war 9t ham, héhr ås9

war H hans brbuø (Søvind); „å enten

di no drak få let eier møi", „kuot eier

læng", And. Begr. kort el. længe; „Mcan
di no ka jé we 9, de di hlyw9 te sdnt

non tei^dstn^r hæhr ene., så hr 9 Uq wes,

de falk hd wat møj båti få dém^, Grb.

141.7; også kan andet led tilfojes med:
end (s. d.): „enten Buil æ gon te hemmeri
end te helvede", Yuelb. s. 25; jfr, hverken,

mere, om. 2) en af to; han æ da,

om ant9n ska vær, dæn stost (vestj.)

han er da, om et af to skal være, den

storste; a ka et lij ant9n a dæm (vestj.)

o : ingen af de to ; ant9n å9m hår §or 9t

(vestj.) den ene af de to har gjort det;

ve ant9n æn (D.) ved en af to ender;

jfr. Aasen anten; isl. annat tveggja, sv.

antingen.

entian, no. ænsjan (Thy) plante;

mest gentiana campestr. L.

entiddags, bio. æntidaws (Salling)

engang.

enting, no. jænt9ti (Vens.) nogen,

noget; „é fast9lawns manda skal di ori

mjæst ha jént9fi tisfådryw" , Grb. 7. i,

på fastelavns mandag skal de unge mest

have noget tidsfordriv; „haj ma ha fåt

jént^fi sko i ansec9", Grb. 8. 25, han må
have fået nogen skade i ansigtet; „så

tøt Krest9n, de haj skul ha jent9rj én

smul Uq å dhn" , Grb. 40. 6, så mente
Kr., at han skulde have (noget en smule)

en smule fordel af dem
;

„i gris, de leqar

i halmstaki å hd fåt jént9ti i halsi",

Grb. 47. 92; jéntati uløk, Grb. 136. 4,

en ulykke; hg do ene jæntaii a ka kom
dehær i? (Vens.) har du ikke noget, jeg

kan komme dette i, jfr. del, håndting;

„a ska rele nok it n^t jer, te a mangler

jo jenting". And. Bars.; „hår I ett en

gammel jænteng, I ku gi mæ?" Kr. IV.

107 o: noget gammelt noget, pt gam-
melt stykke; de vilde nok have en

ting lige (fordel) af jorden, om mulig,

Kr. V. 2.

entj, bio. se ingen.
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en to , ligestraks. ; no ska do kom,

å de ska ås9 wæ mæ jæn tåw (Agger).

entre, uo. æ-htitr el. æmtsr (Agger)

= rgsm. ; do æ nåk fo tåri we di row

te o æmt9r dær åp; jfr. mnt. entern,

Sch. Liibb. ; eng, enter, af lat. intrare.

entrebil, no. æint9rbijl een (Agger)

= rgsm.; i gamle dage, da strandtyveri

var så alm., førte hver mand en entrebil

med sig; den forenede i sig både økse

og krog.

en-tråd, no. jæntraj (Vens.) glds.

navn for „tossel", toj vævet med to sel

el. skafter; se tråd, trin, træde.

envis, to. jcenvis (vestslesv.) selv-

klog; jfr. Aasen einvis, sv. envis.

enojet, to. jænyw9 (D.) = rgsm.;

hå æn løk som nåws jænyw^ hun (vestj.),

mulig med hentydning til den lykke, at

have beholdt det ene oje; bliver et

mske enojet, har fanden slået ojet ud,

Kr. IV. 405. 613.

ep, uo. se yppe.

epistel, no. se evangelium.

epo, fho. se på.

eppern, no. se ypern.

epping, no. se ypping.

er, no. se øre.

-er, afledningsendelse, som betegner

egn, landskab, by, hvorfra en person kom-

mer; Darum: Riv^r^r flt. (Ribe), Faropdr

(Farup) osv. ; Wårhas9r<)r flt. (Lindkn.);

jfr. R6m9s9r (Romø), Famksr (Fanø);

tysker, swænsh^r æn. Rraderup: di Ly-

mdr (Løgum udt. Ly^m), Kalum^r (Kar-

lum, udt. Kalom), Lqlunør (Ladelund,

lidt. Lqlun), ife/fe«/3r (Medelby udt. Mælhy),

KUsbøldr (KHksbøl, udt. Klishøl), se -bo.

er, steo. se 3. den.

er, uo. se æde, være.

er, udrbso. lyd, hvormed man tirrer

hunde: er! sæpr æn te hun o et te

mindsker (vestj.), se l.erre.

erbier, no. flt., J. T. 117, se ørbyer.

ere, to. se ædru.

eremit, no. er blevet til et skælds-

ord, æn sær el. søU jer^mi't (S. Hald)

en sær fyr; således vistnok også i æven-

tyret: „den underjordiske eremit, ham, den

trold", Sgr. IV. 30; gr. eremites, eneboer.

erere, to. se ædru.

erfare, uo. erfå'r = nt. ft., érfå'r tf.

(Lild); hrfq-r -3 -dt -9t (Søvind s.) =
rgsm.; jfr. mnt. ervaren, Sch. Liibb.

Erik, no. Jær9k (vestj., D., Vens.,

N. Sams); Jæriq (Hammerum; Jersk

(Randers) — 1) alm. mandsnavn; „de æ
få hétvt!" så Jersk, han say (Randers);

drenge, som hedder Erik, drilles med at

kaldes: jé^rkåp (Vens.) edderkop; Jerk,

Jerek, Jer9s9n (Ang.) ; .kong Jerrig, Kr. II.

219. 1, Jerrigson s. 231. i. 2) navn til

djævelen; gamle Erik, Kr. IV. 166. 319.

10 324. 343. VI. 172, jfr. æventyret: soldaten

og gamle Erik, Kr.V. 221. nr. 19; gamle
mester Erik, J. Saml. IV.245 ; a er fra hølled,

de kalder mig gamle Jerrig, Kr. IV. 34 1 ;
jfr.

WerlaufYs Ant. s. 398, hvor der henvises

til eng. Old Harry el. Old Nick; norsk

Gamle Siur, djævelen. 3) mæstar Jer&k

(Vens.); Jæriq (Agger): tampen; vistn.

alm., se Kr. IV. 286; jfr. gldsk. Erik,

isl. Eirekr.

-ering, -ring, afledningsendelse, som
betegner egn, landskab, by, hvorfra en

person kommer: Sihrdri æn -dr (D.);

Silrdridr (Rraderup s., Lyngby Sj. Sprogl.

s. 75), beboer af Sild (s. d.); jfr. -bo, -er.

erkefæ, no. erkdfæ æn (Malt h.)

overmåde stort fæ; ordets første del

stammer fra en græsk forstavelse: archi-

med betydningen den første, ypperste.

erkekjæltring , no. ærkdkæUrdvi

30 (Agger) — rgsm.

erkeli, no. ærk^li'x de (Agger) sta-

digt arbejde uden hvile; læ mæ sij, do

ka håt ham i æ— , de hår han gåt å;

se 2. erre.

erkeskjælm, no. erksskælm æn (D.)

overmåde stor skælm, se erkefæ.

ernst, to. ær^ns el. ær^nst el. ær9nsk

(vestj.) alvorlig, hål sæj æ— ; stel sæj

æ— an (alm.); æ kat ær åw ær9ns,

*onær dn sijpr æ siklud ær uipd (D.) o:

alvorlig, forventningsfuld, thi når mælken
sis op, får den sin part; jfr. htsk. ernst;

mnt. ernst, ernest, Sch. Liibb.

erobre, uo. i tim. o drpbor si nåw9t

(D.) bjærge noget til huse, fortjene noget;

jfr. htsk. erobern, mnt. eroveren, Sch.

Lubb.

1. erre, uo. er9 -r -t erot (D., Andst;

Agersk.) ; ær9 tf. ærsr (Vejr.) ; ft. tf. cer^d

so (Mors ; Vens.) ; ire el. ær9 -r -3d (Agger)

— 1) drille, tirre, erdjæn åp, gore en vred

;

e— æn hun (vestj.), se 2. er; jfr. mnt. erren

Sch. Liibb., samme ord som htsk. irren,

kan også betyde : drille ; Aasen, isl. erta,
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det samme. 2) rore en hest, sætte den

i gang; erre benene, når de er kolde;

„a ska sue te, løgtenanten ku ærre jens

røg", Blich. Bindst., o: muntre ens ryg-

stykker; d(^j hæst hå gatvn å å få bjæn

æra (Vens.) at få benene rort; a trbw a
ku ærd æ un å mi jæn hij9n (vestj.) o:

ved at gå bringe smerten til at ophøre.

Er det beslægtet med isl. erja, fare hen
over med ublid beroring? jfr. ørke.

2. erre, no. ær^ (Holstebro, vestj.); er

(D.) — vedholdende arbejde: a ska nåk
hål ham i æ ærd (vestj.), se erkeli.

errek, no. se eddike.

errepig, no. cerdpiq æn (Hmr.) —
1) = ærspin (D.), gris (Malt h.), et kors

eller en anden figur bestående af en stor

mængde små træstykker: et stykke lege-

toj, hvor det gælder at samle alle de

enkelte stykker på rette måde. 2) et slags 20

kortspil, brugt af biirn (D.), se 1 . erre 1

.

erstatte, uo. ærsta-'t -9r -dt -H (vestj.)

;

érsta't -9 -dt -'?^ (Søvind) = rgsm.; deraf

ærsta'tn^ri no. (vestj.); jfr. mnt. erstaden.

-es, no. afkortning af hus, se -s.

es, bindeo. se des.

1. es, no. es de (Varde); æjs de

(Vejr., Fjaltring) — mading til fiskekroge,

nemlig sandormen, arenicola piscatorum,

se 3. bed , blank s. 85. b. 8 ;
jfr. htsk. 30

aass, kreaturfoder, mnt. ås Sch. Liibb.;

Aasen aat, lokkemad ; mnt. at Sch. Liibb.

;

jfr. htsk. essen, isl. eta.

2. es, no. æs æn (D.) bogstavet S;

se kål-, spansk-.

3. es, no. æs (D., vestj.) i tim. o vær

i si æs (vestj.), ver i set æs (Søvind) o:

ret finde sig veltilpas; stammer mulig

fra fr. étre å son aise, mulig fra lat. esse,

at være, se Nyrop, V. Sk. s. 91; htsk. 40

in seinem esse sein
;

plt. en ding wedder

in sin esse bringen, Andresen, Volks-

etymologie s. 211; mnt. so lange dat

kloster in esse gewesen, Sch. Liibb. under

esse, som forklares: wolsein.

4. es, no. æs æn -ar (D., vestj.; itk.

østj.) es i kortspil; æn rø æs, æn swot

æs, klør æs osv. ; se bol 3; jfr. fr. as,

eng. ace; lat. as, romersk kobbermønt,

enhed.

Esben, no. es&aw (vestj.) mandsnavn;

navnet til den tredie og yngste broder i

æventyret, jfr. Peder, se f. eks. Gr. GL d.

M. L 225; at den yngste broder bestan-

dig går af med sejren, kan måske for-

klares af en tidligere „jungstenrecht",

„droit de juveignerie " ,
jfr. Kr. Nyrops

afh. om „navnets magt", philol. hist.

Samf.s mindre Afh. (1887) s. 120; jfr.

gldsk. Esbern, isl. Asbjorn.

Esbjærg, no. eshjæra (D.) stor

landsby, vordende købstad. Vardes havn.

ese, uo. es -9r est est (vestj.); æjs

(Fjaltring) — sætte mading på fiske-

kroge; spidsen af krogen stikkes ind i

forenden på sandormen, som krænges

ind på krogen, så langt dennes længde

tillader; bagenden nappes af som ubruge-

lig; se om-.

esefjæl, no. esfjæl æn (Holmsl. kl.)

et fjæl, hvorpå esen skæres i stykker =
bedefjæl.

esen, se dys.

esepige, no. espiq æn -piqdr (vestj.,

Fanø, Hjerting) pigen, som sæ'tter ma-
ding på fiskekrogene til havfiske; til hver

båd hører 14 bakker, 6 karle, 7 piger;

den 7de pige er „ fællespige " og betales

af samlaget. Hver pige sorger i reglen

for „es" til 7 stik line, eller til omtr.

700 kroge, ofte 2 gange i diignet. Så-

snart hun er færdig med hjemmearbejdet

:

rede snorerne, skure krogene, smore dem
med bomolie, sætte madding på, skal

hun „te grotvt" o: grave „es". Foruden

sin faste Ion, 1 kr. pr. bakke (s. d.), har

hun på linen sin egen krog, der har en

lap til mærke, og får desuden sin andel

af de fangede „bakskulder"; jfr. 3. bakke,

bed, omese, tavse.

esk, no. to. se æsk.

eske, uo. se æske.

eske, uo. kun hørt i lideform:

„eskes", avles (S. Hald), se J. Saml.

VIII. 269.

esse, no. es9 æn også fit. esdr (D.)

;

æsi æn (Thy); æjs9 æn -r (Agerskov,

Hvejsel) — om ildstedet i smedien {æ

smid9s); åp i æ es9r (D.) oppe i essen;

kan i Thy bruges -spøgende om skor-

stenens ildsted; jfr. skorstenssmed ; se

Aasen eisa, ildsted, isl. eisa, ild; smed-.

essel, no. se øssel.

essing,* no. es9ii æn best. -9n (Lild

s.) ; es9ri el. esii9ii (Agger) — rgsm.

;

bådens ræling: dæn lat, dæ leqar Id^s

mæ de bwast o bpdan.

et, kendeo. talo. se en.
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et, sto. se 3. den, en,

-et, no. i boghvede (s. d.): hvede,

et, nægtelse, se ingen,

etbær, no, J. T. 161, en plante,

paris quadrifolia L. (Ålborg).

etsinde, bio. jesdn (vestslesv,) —
1) et sinde o: en gang; væn dær jes9é

stæl, ska ålti vær tyw (vestslesv.); je89n

jet gåfi vår dær æn man . . . (Agersk.)

;

bredden af Sørup sø (Ang.); ved Præstø
er Even en smal flad og muddret vig af

fjorden (misforstået af Mb,) ; Aasen evja,

dynd, muddergrund,

eveket, steo, i hvilket, se hvilken.

evig, to, eviq = flt. (vestj,); evi

(Søvind s,) = rgsm.
;
„di mat etvi skam

dém", Grb, 28, 62, de måtte evig skamme
sig; „da skal a wal læ de kram å hdl

jesdh o jæn gåti ... (Ribe); ce har koni^ej mé djær em deri-daif , Grb, 133, U;
væn dær jesdn glds., nu: jet jæn3 gåfi

(Agersk,); se jes^ri! se engang; ii je9 sifi,

ikke én gang;' å je^ sin, på én gang;

jes9ii så modi, en gang så meget til (Ang.)

;

ligeledes findes i Ang. formen : mæ jen-

skdn, på en gang, hvad er dens sidste

del ? de ka jhi wor (Vens,) det kan med
det første ske (vorde). 2) med næg-

telse: ikke engang; han kan jesan int

hivær ewiq9 daw (Søvind, vestj.) hver

eneste dag, udvidet form; jfr, htsk,

ewig,

evighed, no. eviqhei æn (Søvind s.)

= rgsm.

evighedsblomst, no, ewiqhedshlomst

(Thy); eviqheshlom æn (Agersk.) — arter

af gnaphalium og antennaria L.

evighedsmaskine , no. eviqhesma-

res »æ åp i æ sæti; æ kun jes^n int 20 skj'n (D.) = evighedsuro.

se æ hti9s; dær æ så stodr armor te

iM hær æn ko jes9h el. jes^n int æn ko

(Bradr.); jfr. Aasen sinn, isl. sinn el,

sinni,

etsteds, bio. jæst9r (Rkb,)
; jæ stæjsr

(Hmr.)
;
jister el, jéstdr (Vens,) = rgsm,

;

„jist9r åpå WræjU gos how3 i fat» gor-

mqj^, Grb, 65, 1 ; a ska jæstdr hæn
(vestj,), jeg skal etsteds hen; hun mo

evighedsuro, no, eviqhejsurdw et

(Søvind s.) et perpetuum mobile.

evindelig, to. évi^l9 (Søvind s.) —
1) = rgsm., om hvad der varer over-

måde længe. 2) bio. især; „di ka sajtens

kom u å et, ewendld di har rig famili"

(N, Sams) o : især da de har rig familie,

også Søvind s.

evingræs, no. J. T. 357, en plante,

wær jist9r anstår el. ajst^r hæn (Agger) 30 brandbæger, senecio vulg, (Thy),

hun må være et eller andet sted henne;

di mo da wær jistdr o fen, di mo da

wær jiste9r (ssts.), med eftertryk på sidste

ord.

ettal, no, jæntal æn (D.); jettal et

(Søvind s,) = rgsm. ; tallet 1 ; ,,
ettals

"

gryder, et handelsnavn for sorte jyde-

potter, af hvilke der gik 1 på tallet, 20

på snesen, se tal.

ev, no, se ebbe,

Eva, no. Adams (s, d.) hustru;

gåde: hvad er det, jeg har ingen moder
og min fader var min mand? visen om
Adam og Eva, Kr. I, 239, 89, Fb, Fr, H,

s. 123; jfr. Arnarsons gåtur nr. 120; se

Lilis,

evangelium, no, de ær int farige'l-

mer ålt, dær ær å epi'stl9r\ æhlqn (Ang.)

0: det er ikke fuld sandhed alt, der er

evn, to, own (Lysg. h.); gn (Årh.)

— nænsom, omhyggelig,

1. evne, uo. own '9r own own (D.);

æwn (Andst h,) ; æwn -9r -9d æwnt (Thy)

1) = rgsm.; a ka et own o fp 9t (D.)

jeg kan ikke overkomme udgiften at få

det kjøbt; haj ka ene own 9 (Vens.).

2) upers,, de wå mæ et ownt te a sku

hå 9t, tilskikket, beskæret; er det be-

40 slægtet med auden (Aasen) bestemt af

skæbnen, isl, au5it? jfr, ødelig.

2. evne, no. own æn (D.; huk.Vens.);

æwn æn (Andst h.. Vejr,, Thy, Mors) — 1)

storrelse, vidde, om klæder; æ fcåwl hår

eti9n æwn (Andst), hår æn guw9 æwn
(Vejr.) ; dæn ku9l har døqt9 own i æ skort

(Agersk.), 2) råd til, penge, magt; han

hår 9t et i æ own (Rkb,); med et ord-

spil mellem de to betydninger kan siges

også tvivlsomme ting imellem; hans mon if> om en rig mand, der er pukkelrygget:

ær eri9n evatigeliebpq (Malt), evaifgebnbgq

(vestj.) 0: han er ikke troværdig.

eve, no, dette er rimeligvis roden

til evy (eve-hoj), navn på en mark ved

Feilberg: Jydsk Ordbog.

han hår æ own i æ røk (vestj); de æ
gåt nak at9r un own (vestsl.); også: dær

ær own å kraft i ham (Vens.) o: legem-

lig kraft; jfr. Aasen emne, isl, efni itk.

17
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evnelig, to. ownU (D., Vens.) ; æwn9ld

(Andst) — vid, rummelig, om klæder,

også om andet ; æ Icåwl æ cewn^le (Andst)

;

æn guw9 ownh ståw (D.) en god, rumme-
lig stue; se gjæl, rig.

evner , no. æwn9r et -dr (Fjolde)

;

on> et (Ang.) — hammel på vogn,

plov, harve; htsk. ebener o: jævner; se

effen.

-evnet, tf. se af-.

F.

f, bogstav. — Rigsm.'s -ft er i jyske

mål -wt: skawtj skaft; giwt el. gywt, gift

(tf.) ; tåwtj toft osv, ; i Mellemslesv. findes

b > f: grifdr, griber; hnipr, kniber

hrypr, kryber; tysk indflydelse må ude

lukkes, da platt. i disse tilfælde har -p-

det er „en skærpelse af lyden v til f
se Lyngby Sj. Sproglære s. 37, jfr. g
bogstavet forekommer i borneremser

Frans førte femten franske fruer fra

Fur ; for Frans ' fik fragt , fes fruerne

færgen fuld (Vens. alm.); eller: kan du

læse f. f. f. f. f. f. d. d. d. d. d. d.? o:

fanden fes fedt, fem fade fulde, drik du

det, din dumme driste dowl (vestlesv.),

jfr. g.

fa, uo. se fatte.

fabel, no. fqhdl æn -dr (D.) — 1)

i udtr. som: de ær æn, no f— ; han

fåtæl fahsbr, usandhed, mildere end

:

logn; jfr. lat. fabula. 2) = falbelader,

garnering på kjoler; „stås te Mær mé
rutvr å fahUr skul di ha", Grb. 96. 7,

stads til klæder med rynker og fabler

skulde de have; jfr. fr. falbala; htsk.

falbel.

fabo, no. se fadebur.

fabrik, no. faZdri'k æn hest. -dn

flt. -9r (Vens.) =; rgsm.
; fatsri'Tcsarhec

fabriksarbejde; jfr. lat. faber, arbejder;

fabrica, værksted.

facit, no. fasit æn (D.) = rgsm.,

besvarelsen på en regneopgave; jfr. lat.

facit: det gor; fagon.

facitbog, no, fqsitbgq æn (D.) bog

med besvarelsen af regneopgaver.

fapon, no. fasd'im æn (D.); fåso'n

el. fåso'n æn -9 (Søvind s.) = rgsm.;

skabning, skikkelse; måde; æn guwd f
—

,

de gi9r eti^n f— (alm,); dæn hor ei^sn

fåso'n, er uformelig; vi konta te å ta H
å en on f

—
, på en anden måde ; vi ho

préw9t å ål fåsp'na (Søvind s.), på alle

måder; de war ås9 æn fasown o knap-

hwoUr! (vestj.) spøgende, om hvad der

overrasker ved sin form; jfr. fr. faQon,

ital. fazione; afledt af facere, se facit;

10 dragon, kanon, tone.

fad, no. fad æn fåd (vestj.. Lem,
Lyne— Darum, Andst; Uth, Vejlb. (Fr.);

Hvejsel); fad hest, -dat flt. fåd (Saxild,

Hads h., Odder); fa(d) et få(d) (Vons-

bæk); fad best. -ddd el. fat, flt. fåd
(Mols); fad æn fad (Thy, Mors, Agger);

fad et fad (S. Hald, Støvr., Rødd. (M.),

Nørl., Falsl., Ålsø, Davbj., Løgstør, Arde-

strup, Havbro s.. Heil. h,); fad best. -ddt

20 flt. fad (Gimming, Fur); fad itk. fad

(Nimtofte); faj et fqi (Røgen, Vor h.,

Tåning); faj et far (Dover); faj best.

-j9t flt, fåi (Tiset, Viby, Årh.); flt. foi (Sø-

vind s.); far best. -r^t, flt. får (Vejlby,

Årh.); faq et (Malling, Beder); far

æn fardr (N. Sall.); fa æn fa (S.

Sall.); far et far (Agerskov, Skrystr,

Emmerl., Medelby, Meolden, Hvidding,

Arrild ; Almind (Vib,))
; far et fåd (Bjært)

;

30 /"ar et får (Bjerning, N. Farup); fa é

best, fat flt. fa (Smistrup, Vens.); best.

fad (Åby); fa itk. best. fadd flt. best.

faddn (N. Sams) ; best. fard flt. fa best.

fardn (S. Sams); fa best. fadt flt. få
(Halling)

; fa et fg9 (Hammelev, Åbenrå)

;

fa et fa (Sundv.)
; fa et far (Hjoldelund)

= rgsm.; fal i fat (Vens.), give sig til

at spise; når der spises op, kan siges:

hoj æ faj wo som æ maj (maden), så

40 hoj æ faj gan (gået)__^ mæj æ maj, Sgr. III.

44. 155 (Skanderb.); nær vi slekdr æ fad

om awtdndr, så for vi gåt væjr o æ daw
atdr (Lindknud)

;
jfr. Aasen, isl. fat, itk.

;

mnt. vat, htsk. fass; eng. vat; fedte-,

fyr-, gammelmads-, grød-, mad-, mælke-,

si-, sladder-, suppe-, vand-, vaske-.

fadder, no. fajdr æn -dr (D., vestj.

;

Vens. flt. = ent. ; Søvind, Bradr.)
;
fajdr i
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[-9r] (S. Sams); faror æn -dr (Agersk.,

S. Resen); fabsr æn -dr (Agger, Han-

herred, Mors, Jebjærg v. Randers) =
rgsm., dåbsvidne; sto faj9 a el. U jln

(Søvind s.); „di må jo skamm dem få

åhl di swyen, dæ hojj stoent fajere åpo

dem", Jyd. I. 32. l; sto fajar te jæn
(vestj.); „dær wel pæti te!" så æ man,
han ha te fad9r (Mors); i æventyret kan

(Sundv.) — 1) = rgsm., men bruges
næppe i flt. ; haj håhr mijdr å fpn en

å muw9n (Vens.); jæn får ka hjælp

mana ban (born), mæn mano han ka et

hJCBlp jæn får (Herning); jin fa^r ka
fåsø'rd ti hydrn, mæn ti hyarn im faør
(Ang.); do ska et lær di får o gør bon!
(vestj.);' jordemoderen „fti (rakte) bdnt te

fdr å so: do h wal néjst te hær, få do

den fattige mand ingen faddere få, Kr. lo cej9 (kender) de ical få fdr te hær ?"

Ævent. 155; bjærgmanden bydes til fad

der, Thiele II. 246 flg., jfr. Mhoflf 289. 395;

jfr. htsk. gevatter, af vater, fader; lal.

compater; mnt. vadder Sch. Liibb. ; se

gudfader, gudmoder ; karle-, kone-, kvinde-,

lue-, mands-, pige-.

faddergave, no. fajdrgaw æn -9r

(vestj.); faj9gaw æn (Søvind s.); fardr-

gaw æn -9r (N. Slesv.) = rgsm.; gives

nu af alle fadderne, består mest i et 20

stykke toj til barnet (D.); den gamle

mand i æventyret giver et æsel og en

klædning i faddergave til Tro, Kr. V. 1 50.

fadderskab, no. fajdskab é (Vens.)

= rgsm.; „næ bdnt e døj, så é faj9-

skab9 uw", Grb. 249.413; væn æ han æ
dø, ær æ far^skaf ur (vestslesv.).

fadderstads, no. faj^stas el. -stos

æn (Søvind s.) = rgsm.; finere navn på
barselgilde.

1. fade, no. Mb. person, som er tåbe-

lig og gantevorn i snak, eft. Moth; jfr.

gldsk. fade, Kalk. med henvisn, til Grimms
Wb. fade.

2. fade, uo. Mb, \fåd'\ (Randers egn),

være tåbelig, tale over sig, eft. Moth.

fadebur, no. fabur \e] (Vens.

glds.); fabo æn (Thy) — spisekammer

(Vens.); mælkekammer (Thy).

Grb. 2. 19; som afvisende svar til born
kan siges: do hår htværk9n får æhr
muw9r, do æ knøqdn ud å æn sån9 (sandet)

diq o komdn te værddn som æn hjæjl

(vestj.); konen får i æventyret befaling

til at adlyde sin fader, ej sin moder,

Kr. Æventyr 2. 329, jfr. Sgr. IV. 28 ; om
familieforholdet rimet

:

kipl o kår, de sæj9r får;

hævik o huwdr, de sæjdr mutt9r;

væpr (væder) o for, de sæj9r bror;

papr o hrøstdr, de sæj9r søst9r;

ært9r o bondr, de sæj9r ^dn9r;

haUr o bøpr, de sæj9r døpr (vestj.).

2) glds. titel til præsten, er vist helt

gået af brug; „préjsti wa nåk ene he

(bedre) t9pas . . . for, for! hwesk9r hon,

spreri ej i dej tøj" , Grb. 87. 34, ligeså

84. 78; hvad det angår, så kan får

30 (præsten) stole på mig, når det skal

gjælde, Kr. III. 226. 319; „hæ we buer-

ænen ska ^o faer å hans madam sed",

And. Bars., o: præsten og hans kone;

kjødet salted vi i ballier og kar \kår'\,

foruden en steg, vi foræred vor fa'r [får'],

Kr, II. 331. 6; da gor wå fpr hæjsdn

æn dæjliq prekdn idaw, Kr. IX. 200. 36

(Vrads h.). 3) icå får (Vens.); wå får
(vestj.), wo fo9 (Søvind s.) brugt af manden

fadeklud, no. fådklud æn -A;Zm^ (D., 40 el. husmoderen betegner: aftægtsmanden

;

Andst)
; farklur et -klur (vestsl., Sundv.

;

Bradr. flt. -klurdr); fqklu æn (Ang.) —
klud til at afto tallerkener og fade med;
åhnors fådklud (D.), se ærtebælg; du har

stjålet hyrdekonens f— , Mb, eft, Outz.,

siges til den, som har hikke; hwa æ de,

dær æ mjæst brojt o minst æstimij9r9t i

æ hus? svar: æn fådklud (D.).

fadelig, to. Mb, [fåd9p] (Randers

egn) tåbelig, fjantet, eft. Moth.

fader, no, får æn (D., vestj. Mors,

Agger, Heil. h,, Støvr, h.); får i hest,

få9n (Vens,); få9 i (S. Sams); fp9 æn
(Søvind); far æn (N. Slesv.); faø æn

af tjenestefolk el. born el. konen : manden
i huset, alm.

;
„den tid kaldte tjeneste-

folkene husbonden fa'r«, Sgr. IX. 76,

konen siger om sin mand : „hwant er 9

fat mé de, mi søP fdr?" Grb. 219. 51;

„a wild ønsk do wild kald mæ får no".

And. Begr., o: kalde mig din mand; her

må dog mærkes, at mange steder i Vens.

siger hornene ikke fader el. moder til

50 forældrene, men nævner dem ved navn;

til bedsteforældrene siger de derimod:

fader, moder; ligeledes i tiltale til ældre:

å hep fcona får! (vestj,) i indsmigrende

bon; også kan siges til smådrenge: no,

17*
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hetd får! (vestj,, Løgst.); se moder; hålf

min far! (Søvind), stop, god karl! hiva

skal a gyj^r, hetd få»r! . . . hjap, søds

fåar! Kr. IX. 194. 29 (Hmr.). 4) om
gud, men så bruges formen: fåd^r; „gud

fåd^r gi len!" så Klmvs Klåstdr, da hejst

hans kat (Andst)
;
guj fåd9, fri wos ! (Sø-

vind s.); gu fåd9 hdwår^s! (Agger); jfr.

Aasen fader, isl. fa9ir; farbroder, faster.

en hern9l, a ska slå dæ, te do ka tremdlj

Sgr. II. 59. 330; jfr. endnu Thiele Overtro

og Wuttke registeret; Mhoff. 184. 252.

fadevand, no. vand, hvori fade er

aftoede
; fjæt i fådwan, de æ bæj9r en

æ hår wan, Sgr. III. 106. 431 (Fårup).

fading, no, fadari æn (Thy) = rgsm.

;

kassen på en vogn.

fadlad, no. fajlaj et (Tovstrup)

fatter ; barsel-, bedste-, (?) blå-, fandens-, 10 hylde ovenover potteskiven, til at sætte

fis-, gammel-, gode-, gud-, olde-, oldeolde-,

stif-, (?) sul-, sviger-, tidlig-, talg-, tipolde-.

faderløs, to. i en tim.: dær ska

niatp dø in9n hin bon blyw^r fårløs

(vestj.) om en horkvinde; vist ellers

ubrugl., det omskrives.

faderson, no. i tiltale, glds., og

vistnok kun, når man vil sætte i rette,

eller taler overlegent: de ggr it, mi

fas9n! hål, mi fasdn! (Bj. h.); „nej, hwa2ofade på

de færdige fade på.

fadonter, no. flt. el. fandotter, navn

på en slags bjærgfolk, Kr. III, nr. 4. 24.

fad-ri, no. fådri æn (Malt); fqri æn
(Sundv.) — opsats til at sætte fade og
tallerkener på, når der er flere hylder;

se fadrække.

fadrække, no. fådrcek æn (Malt);

farek æn (Sundv.) — hylde til at sætte

kailer do de hær, mi fåhrsen!" Jyd. I.

78, 2; „de æ nojj ant, min farsen!" Tkjær

N. K, s. 6 ; „æ do mæ mi faøs9n ?" Yuelb.

s. 71.

fader vor, no. fad9rwor (D.); fqd^-

el. fåådwår (Agger)
;
fad^rvp'r (Søvind s.)

= rgsm.; løs set fad^rvo'r (Søvind s.);

han kan it éngofi hans fad^rvp'r (Søvind

s.) om en, der er meget uvidende;

faeton, no. fojtori æn (Lundersk.)

en slags let vogn, efter Faeton, sol-

vognens kusk.

1. fag, no. fa^ æn fåq (vestj.) ; flt. faq
(Agger); faq et = flt. (Søvind s.) —
1) = rgsm,; æn faq hus, vin^r^r; jowrlå

fåq, de fag i laden, hvor kornet er hen-

sat fra gulvet opad, hjålfåq, sådanne,

hvor kornet el. høet er lagt på et stænge

„haj kuj mir \j hans faderwor" , Grb. soover stald el. lo; jfr. binding, hjold^

62. 49, o: er troldomskyndig, alm., jfr.

Kr. VIII. 235. 408; genfærdene kan ej

læse f— , Kr. III. 169. 234; ved at læse

f— 3 gange baglænds slipper man for et

genfærd, Kr. IV. 133. 191 ; at læse f— frier

fra onde mskers vold, Kr. VIII, 301. 514;

den kaldes ogsaa herrens bon og værger

mod trolddom, Kr. III. 135. VIII. 300. 513.

266 ; mod mareridt, Kr. IV. 321 ; mod spø-

jordlagt; hø-, overlige-, told-. 2) æn
faq hus (D., Vilslev s.), et stort flynder-

garn, hvis indgang dannes af tre i en
ligesidet A stillede tynde spær, åbningen

omtr. 3 al. hoj; mnt. vak, Sch. Liibb.,

opr. hegn; htsk. fach, smstilles med gr.

page, en snare.

2. fag, no. faq æn (D., vestj., Agger)

= rgsm., hvad man forstår, har lært;

geri og genfæi'd, Sgr. I. 22.55. VI. 45. 405; *o (^e ær ek i hans faq (Agger).

mod djævelen, Kr. IV. 236 ; læse f— flittig

og give en tigger en grovkage værger

mod bjærgfolk, Kr. VIII. 26. 52; kaldes

den store bon, Kr. VIII. 300. 513. 14, jfr.

nr. 515, Sgr. VII. 2 1 1 . 812 ; djævelen kræver

af sin tjener, at han aldrig må bede f—

,

og bebrejder ham, at han har fyldt himme-

rige sådan med f— , at der aldrig har

været så mange, Sgr. VIII. 98. 100; se

Wigstr. II. 88. 368; bruges alm. i be-5ojfr. fige.

3. fag, no. faq æn (N. Sams) en slags

store rødspætter,

fag, no. se fad.

fagdreven, to. fåqdrowsn (D.) siges

om sparrerne på' et hus, når de ikke

står lodret på bjælkerne, men er forskudt

i en vinkel under 90*^ til en af siderne.

1. fage, uo. fåq -9r -H (vestj.); faq
-9r -9 -9 (Vens.) — haste, de fåq9r et,

sværgelser, tysk Wigstr. II. 377; levninger

af et latinsk fadervor, Kr. VI. 250 ; tim.

:

„de blyw9r uræ får ham lisom gal Kræns
fadawor", Grb. 240, 231; fat9r ons hist

2. fage, to. fåq (vestj.) hurtig, så f—
g 9t, så f— * æ væs9n; de jaw9r misæ'l

et så fåq, haster ikke så stærkt; han
kom9r ves et ijæn så fåq; jfr. fige.
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fagefus, to. fåqfus (Glenstrup v.

Randers) overilet, som ved hastværk for-

løber sig; se farefus, samme ord?

fagl, no. Mb. unyttig tale, løs sladder

(Ribe st.), eft. Moth; jfr. fable.

fagle, uo. Mb. „fagle" med sin mund,

være ustadig i sin tale; snart sige et,

snart et andet; „fakle" (S. Jyll.), betænke

sig, være uvis; ,han fakler int læng"

ning, vadested? — jfr. Fjends, fælsted;

se U. Blandinger I. s. 230, hvor der hen-

føres til denne stamme: fele; ligeledes

navnet på en mose i Bølling h. : æ Fjal.

2. fal, no. ful æn (Varde egn) æ f
—

o æ spå, er på træspaden, der er beslået

med jærnskær, den brede træplade, der

danner bladet.

3. fal, bio. fal (D., vestj., Søvind s.);

(S. Jyll.), om den, som straks slår til;iofa/ (Lild s.) = rgsm., til købs; te fal

, fagle" i sin snak; det , fagler " for ham,

tale uden overlæg (jysk); de faqUr få
ham (Lyne s.) o: han fantaserer, om en

syg; jfr. gldsk. fagle. Kalk. I. 492 V. S. O.

;

Rietz faklcål, fakla; plt. fakkeln, Schiitze

I. 308, flamme, men også fig. : være uvis.

fagskreden, to. fåqskræpn (D.) =
fagdreven (s. d.).

(D.); te fals (Søvind s.); æ kun it få
æn f— (Agersk.); hj f— (Bradr.. alm.);

stå f— (Vens.), være tilkøbs; hdl f
—

(Vejr., D., Søvind); jfr. isl. fair; mnt. vel,

Sch. Liibb. ; htsk. feil ; 1 fale.

fal, no. se falg.

falbelader, no. flt. se fabel,

falbyde, uo. falhy -dr -hø -hø el.

fagstykke, no. fåqstøk æn -9r (D.) -høt (Vens.); falhyj -dr -hoj -hopn (Ag-

tre alen lange brædder, som kan spænde 20 ger) —
• rgsm.

et fag; se firealener.

fagter, no. faqtd flt. (Hads h., alm.),

faqtdr flt. (Agger)
; fac9r flt. (Vens.)

;
faJctdr

(Bradr.) — gebærder; „så hoeh hon da

sohn nowe grem fajte åpo sæ", Jyd. I.

81.1; jfr. Aasen fagta, Rietz, fakter; fam-

mer, mirreser.

faj, no. se fad.

fajen, no. se fanden.

fajer, no. se fadder.

fajm, no. uo. se favn, favne.

fajse, no. fajs æn -»r (Agersk.)

top af gulerod og kartoffel, jfr. stamme,

visse ; æn guhro, kantøf9l fajs, ol æ fajs

(Åbenrå); jfr. fase; se mnt. vesene el.

vese, Sch. Liibb., trævl.

fakelojter, no. fag9ld'jpr æn -9r

(D., vestj.); fak9lojt9 æn (Åbenrå) —
ustadig person; lystig fyr, der gærne vil

1. fald, no. fal æ^i -9r (Holmsl. kl.)

rebet, hvormed sejlet hejses; jfr. fokke-,

klo-, klyver-, pik-, sejl-, topsejls-.

2. fald, no. fiå e hest. falc flt. fat

(Vens.); fat æn (Thy, Mors, Vejr.); fal et

(S. Hald); fåt æn (vestj.); fol et (Ager-

skov); fdl et (Åbenrå) — 1) et fald,

nedstyrtning, alm.; stå fat fim9r (Ag-

ger); ebbe (Hjarnø), se fløde. 2) slag-

so tilfælde; han fæk æn fat, æ f— tår

ham (Mors), også vestj.. Vejr. 3) klinke-

fald, hvormed doren holdes lukket; på

det glds. dorlukke faldt klinken ned i en

hage, deraf ordspillet: dær æ fat fu
hwær mans dar, å tåw fu som djæs

(Mors, alm.). 4) fat æn (Mors) en fælde,

især en slags fælde til at fange rotter

og ildere med, som har sit navn deraf,

at et faldbrædt med en klods el. en vægt

gore spilopper; også: læ dåq vær mæ*^a{ sten på falder ned og dræber dyret.

di fagHo'jpr o anstattdr! tåbeligheder;

han hår man9 fagdlo'jpr får (N. Slesv.)

:

bio. ræn, go, kypr fag9ldjt (vestj.) rende,

gå, køre, så man bliver til nar; uo.

å fakdlø'jt (Åbenrå) fojte omkring; ordet

kunde mulig stamme fra tsk. vage leute,

omvandrende tiggere.

fakle, uo. se fagle.

faks, no. faqs æn -9r (Agger) spas-

mager, fyr; æn sær, onddUq f—

.

1. Fal, no. æ fal el. Falhæk (S. Bork s.)

et vandløb til Ringkøbing fjord, J. Saml.

VIL 36, derved ligger æ Falkrowr, Fal-

kroen; må uden tvivl have haft en betyd-

Mb. 5) hældning i en vis retnmg, om
marken; æ mark hær æn fot te jøstdr

(Agersk., alm.). 6) tilfælde ; de ær et æ
fal å 9t (Lonb.) o: således hænger det

ikke sammen, ligeså vestj., D., Malt); jfr.

ifald. 7) skade, brøst; dær æ gon fat o

(Vejr.); dær æ fat åpå ivun (Vens.)

vognen er i stykker, Hgeså Varde, D. 8)

en tægt i marken ; dæn fåt ska dær htjk i

(D., glds.) ; e fat hor9r (Vens.)
;
„mé jit

uoa di i ful drhwt øtvdr hiU fatc", Grb.

26. 29; æn fat aq9r (Lysg. h.); „et stu

fald rou", Yuelb. s. 33; æn fat kuw9r

(Vejr.); et fat kp9n (Hadsh.); et fal rdw
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(Støvr., S. Hald h.); jfr. Aasen, isl, fall,

itk. ; falds fode; af-, an-, en-, for-, fram-,

klinke-, lig-, neder-, over-, sol-, til-, ud-,

vand-.

falde, uo.

fol -9r fait fait (Ålsø, Ginnerup v.Grenå),

tf. fabn (Nimtofte, Torring v. Ran-
ders)

;

fal fahr fait falm (Mols), ft. fil

(Bjerring)

;

fal fah fel falm (Søvind s.), ft. fait,

tf. fait (Dover, Hundslund s., Røgen
s.), ft. fait (Tåning s.. Havbro);

fal fah føl fåhn (Uth)

;

fal fah fait el. fel fait (Gylling);

fal fah fel fait, æ fait (Saxild);

fal [fahr] fait faljn (Heil. li.);

fal faldr fal falm (Falslev, S. Hald),

ft. fai? (Støvr.);

fal fah fait fait, æ falm (Vejlby, Årh.) ; 20

fal fahr falc falc (Vens.);

fal fah fal fahn (Fur);

fal fah fifdl fah (S. Sams);

fat fahr fait (?) fah (N. Sams);

fal -m fil el. fait fait, æ fahn (Lild s.)

;

fal -9r fal fahn el. fahn (Rævs, Ag-

ger), ft. fal el. fil tf. fahn (Lødde-

rup)

;

fal -dr fait fahn (Mogenstrup);

få fåhr fol fåhn (D.), ft. føl (Ølgod, 30

Lyne, Hvejsel), ft. fel (Lem, Han-
ning), ft. fål (Andst, 0. Linnet, Ham-
melev), ft. fålt (Skrystrup);

fål fåh fål fåhn (0. Starup);

fål fæhr fålt fåhn (Hjoldelund; Ang.);

fål fåhr føl fahn (Torrild);

fål -9r fål falm (Bjerning);

fål fåh el. foh fålt fåhn (Sundev.);

fol -9 fblt fblm (Åbenrå);

fol fahr fol fahn (Brandrup, Agersk., 40

Forballum)

;

fol fahr folt falm (Ladelund, Bradr.

;

Egebæk)

;

fol fæhr folt fohn (Fjolde). —
1) falde, synke til jorden; Jo hywm æn
komdr åp, jo dyvdr æn hår o fål (Malt)

;

han fol o slåw si (D.); de æ mørk i

awtdn! dær æ mand dæ.r fåhr owdr æn
knål, æn stijm, æn teti, mæn a fåhr
åhr! hoj, dær leqar a! Sgr. III. 39. 69, so

spøg; han fil i kol (Mors), faldt omkuld;

de folt te gols, nim o" æ goU (Fjolde);

fål et får! }mr ær æn kæp! (vestj.) kan

siges spøgende til den, som snubler; hr.

Lave han fejeld for dankongen o knæ,

Kr. II. 302. 9 ; hur dær erpn fåhr, stor dær
eipn åp (vestj.), om kornet, der falder

for leen ; også siges : di fåhr et ål dæm,
dær kom9r i krij (vestj.) om de strå,

der bliver stående efter leen; nu falder

nok det halve af Tern sogn! kan siges,

når noget falder med stort brag, Kr. VI.

322. 81, mulig en erindring om et jord-

fald, sænkning, i sognet; dær æ fåhn
dgq, sne (D.) ; næ do skekm dæ wal, så

ka det brø fal (S. Hald), kan siges, når

et stykke brød falder fra en, ordspil

mellem, at brød (o : udkomme) tilfalder en

og: falde til jorden; fig. lide moralsk

skade, blive frugtsommelig ved en, om
kvinder; „håddo indda fallen fåSohren",

Blich.Bindst., var du endda bleven svanger

ved Soren; hon ska res se we dæj,, hon

æ falm we (Vens.) o: ved giftermål med
forføreren få sin ære tilbage. 2) synke;

æ wan fåhr (D.); æ mor fohr (Agersk.)

modet synker; æ snior æ fohn i æ pris

el. æ pris æ fohn o æ smor (sts); de

hij3l9 fol får ham (D.) o: alt brast for

ham : mod, håb. 3) skråne ; æ Ian fohr
te nor (Agersk.) ; haj fahr i rijqi (Vens.)

o: er svejrygget. 4) falde sig: do må
tæj 9t, som de ka fål si (D.) o: som det

kan ordnes, lade sig gore. — f— af:

han fåhr aw (vestj.), han fah ow (Sø-

vind s.), tæres hen, bliver affældig; dær
fåhr et aw te dæj, der bliver intet til-

overs til dig; æ hlåstm fåhr aw (D.)

blomsterne falder af frugttræerne ; f— an :

fåljæn a« (vestj.) angribe; f— for: dær
ka fål moj får, ske meget; do må tæj,

hwa dær fåhr får, du må tage, hvad

der er at få (D.) ; de fål ham får æ mon
(Andst), han kom til at sige; f— fra:

æ brø æ fåhn frå (D.) skorpen har under

bagningen løftet sig fra krummen; man
må ikke synge, mens brødet er i ovnen,

så falder det fra (Haderslev); han fål frå
(Andst), han svigtede el. døde; f— hen:

fål hen (D.) — 1) sove ind, om et mske.

2) dø hen, ophøre at omtales; f— i:

de fol i mæ ræpi (D.) der indtraf regn-

fuldt vejrligt; de føl dæm i æ mon (Bil-

lum), de kom til at sige; „a fjel i søvn".

To Nov. s. 10; fål i amdam = fål i

tat^kdr (D., vestj.. Søvind s.); f— ind:

de fål in mæ ræwa væjr (Andst) , der

indtraf regnfuldt vejr; de fol mæ liq in
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(D.) det kom mig i tanker; f— om: få^

om (D.) falde omkuld; hon hæ fohn om
(Ang.) o: har gjort barsel, jfr. ligge;

f— opad: pas g, do fåhr et åpad, de

Mstdr træj mark æ al (Malt, alm.) siges

spøgende til den, som snubler, også

fojes til: de kåst9r pæri å kom ner (N.

Slesv.); f— på: æ grød ska rørds jawnU

får et o fål g æ bon (Andst) o: brænde

på, svides; de fæhr å jit spår (Ang.)

det falder på et spor, o: kommer ud

på ét; f— sammel: æ brø æ fåhn
sam9l o blow^n te klas (Agger) siges,

når brødet ikke hæver sig ved bag-

ningen; f— til: de fohr gåt te vært

ant (Agersk.), det slutter godt, f. eks.

om afhovlede brædder; æ mjælk fåhr te

(vestj.) om konen, som giver die: mælken
samles i brystet; de fåtdr æ væst^ræjn te

(Ribe), er ejendommeligt for vesteregnen

;

fål t9foj (vestj.) = rgsm. ; det fild ham
ungen Sten til, han skulde hos jomfruen

ligge, Kr. I. 223. 7, det tilfaldt ham som
vinding; de æ do fahn te' o: det er din

tur; de fah te dæ' o gi æn åmgåfi (Ag-

ger) el. de æ do te'faUn te o . . .\ da

de kom næsten til krattet, falder deres

hunde så forfærdelig til, Kr. VI. 50. 67,

o: begyndte at gø; f— ud: huda'n sku

mont de fål ud (Andst); de fol ud o jet

(D.); de fæhr sæ o jet u (Ang.), det

kommer ud på et; f— ved: de fol gåt

ve ham (vestj.) gjorde indtryk på ham,
også Thy, Mors; f— væk: hun faldt

væk inden jul, Sgr. IX. 5, o: døde; jfr.

Aasen, isl. falla; for-, over-.

faldefærdig, to. falfærs (Agger)

nær ved at falde.

-falden, tf. se falde; fra-, hen-, him-

mel-, kjæbe-, lig-, mis-, mod-, møs-, ny-,

sag-, til-.

-faldende, tf. se af-, over-.

faldereb, no. fahreb æn (Agger)

= rgsm.; fahrébstrap på et skib.

faldhat, no. fålhat æn (vestj.); fol-

hat (Agersk.); falhat æn (Thy) — en

strimmel af tykt toj med mange læg,

som gives småborn på hovedet, at de

ikke skal støde sig, når de falder, den

er jævnlig uden puld; kaldes også: fal-

hol (Ang.).

faldkorn, no. spildekorn; manden
havde fejet noget fåldkorn sammen oppe

på loftet, sådan noget rug og byg, og

der var ler og sten og skidteri i det,

Kr. IV. 326.

faldmoden, to. fålmg^n (vestj.);

falmuwn (Vens.) — overmoden, om kom,
jfr. hængemoden.

falds fode, no. i udtr. go o fals

fuw9d (Andst); åpå el få falfuw^ (Vens ^);

„hans kun jik åpå fatfu", Grb. 148. 34,

go po falfudd (Lild s.), hm cfedr å fahn
lofgi (Søvind s.), go po fahn fwmd (Ag-

ger), om frugtsommelige kvinder: være
sin nedkomst nær, jfr. trimle om, trip-

pende tå.

faldvande, no. falwan {^dms) ebbe;

jfr. voksvande.

1. fale, uo.

fql fal fal fal (Agerskov; Bradr.);

fal -9r -t fait (Vens.; Sall, Lild):

fal -d -dt -dt (Søvind s.), ft. tf. -9d

(Agger);

fål fal fål fål (D.)

;

fal -9 fål fål (Andst) —
byde på noget, spørge om prisen, /

—

å nåw9r (Agersk.); /— epo (Sall.); f—
nud (Vens.); wel do fal mæ dæn hæjst?

næj, dæå ær ejt fal (Lild s.); dæn, dcer

hår æ hæst, fahr æn (Agger)
;

jfr. Aasen,

fala, tinge; mnt. vélen el. veilen, Sch.

Liibb. ; 3 fal.

2. fale, uo. fål -9r -9t (Rkb.) ; de fåUr
hart g 9t, tager hårdt, slider hårdt, som
stormen på taget, el. på takkelagen.

fale, to. se farlig.

falg, no, fal9 (D., vestj.); fcBl9

(Andst h.)
; fal æn, de (Agersk.)

; faU de

(Vens.); fal9 (Ang.); feUri (Løgst.) —
1) den plojede mark med nogen for-

skel i bet.; i Ang. om den plojede rug-

stub, andre steder om den plojede mark
40 i alm., hvad enten det er gronjord eller

stubber, som ved plejningen er vendt;

leq æ fal9 (D.), første plojning af gron-

jorden, væn æ fah, den anden; dær æ
no fal9, ud ska ha moq åpå faUn el.

fal9r9n flt. (Vens.) ; han kom rænøn ow9r

æ fal9 (D.)
;

jfr. htsk. felgen, nint. falgen,

ploje anden eller tredie gang ; eng. fallow

;

rug-, svær-. 2) små kalkstumper, der

ikke ere udtværede i mørtel; dær æ moi

60 fale i æ baiiksrå't (vestj.); hører måske

ikke herhen.

falge, uo. fab -r fa^ fale (Vens.),

også vestj.; fal9 -r -t -Ut (D.), de

unge siger: fæh; fæl9 -r -t fæUt
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(Agersk, ; Bradr., Valsb. ; Thy, Mors) —
ploje gronjord; f— lordr, e støc jowr,

te row (Vens.); bruges dog også om
stubbens første plojning; grave et jord-

stykke i haven om efteråret (Agersk.)
;
jfr.

brække.

falghavre, no. [faUhawr] (Ang.)

havre såt i rugstubben.

falgmark, no. fældsmark (N. Sams)
græsmark fældet til vårsæd.

falillegenshjat, udråb, kun brugt

af gamle; noget forskellige former, å næj,

falildganshjat, el. fåUnddnshjat^ el. de skal

a sæj dæ faliUnshjærtB (Malt h.); ordet

synes at være farlille-hjærte o: hjærte

farlille, også Mors glds.

falk, no. falk æn falk (vestj.) =
rgsm. ; i æventyret: et skib ladet med
duer og falke, Sgr. VII. 171; der er ingen

fugl, der flyver så hojt, som falken med 20

sine unger, Kr. I. 81 ; i æventyret skabes

drengen til en falk med én fjer af guld,

Gr. Ævent. I. 6; drengen giver falken

dyrets indvolde og får så magt til at

omskabe sig til falk, sts. II. 150. 152,

Sgr. IV. 30; stifmoderen skaber barnet

om til falk, gisning af Kr. se Sgr. V. 51;

i haren er en f— , Sgr. IV. 23.

falle, no. se falg, farlil; to. se fålig.

1. falle, bio. faU (D., Ang., Bradr.) 30

bruges i en mængde forbindelser: de

hlow f— mæ æ væn, tåleligt; de æ f—
mæ ham, nogenledes; æ ver H f— il,

el. f— ii reqtd, jeg ved det ikke rigtigt

(Agersk.); ve do vær fob (vestslesv.) til

et uartigt barn: vil du være ordentlig!

ce vær hlow fah (sts.) tåleligt; di ku it

fab jæns om H (Valsb.), de kunde ikke

ret enes om det; han ka f— et go owdr

æ gul (Malt) næsten ikke ; de kan æ f— •*<)

(Valsb.) sagtens; æ van kåkt int f—
(Vlb.) ikke rigtigt; forstærkende tillæg:

f— sydk, fåkø9l, ves, gåt (Bradr.); jfr.

farlig, fålig; ordet synes ikke ret vel at

kunne tydes som: farlig.

2. falle (?), uo. faU -r -t (Rkb.) f—
sæ hæn ve æn sij, om en fuld mand,
støtte sig langs siden af et hus.

3. falle, to. fals (Dover, Hjelmsl. h.)

gusten, bleg; do sp f— udf om en, der so

har været syg; jfr. isl. folr, bleggul;

SV. dial. fal, Rietz 124; htsk. fahl, eng,

fallow.

. fallehed, no. fahhe (Valsb.); han

kan int mæ f— ræjs te stajs, med orden

og sikkerhed for fuldskab.

fallere, uo. tabe sig; rugen fallerer

i kulde og tørke (N. Sams); jfr. ital.

fallire, blive bankerot.

fallit, no. to. fali't æn (D., vestj.,

alm.); foli't æn (Agger); fåli't el. hos

gamle fåli'k (Vens.) = rgsm.; gyj^r,

spel f— ; fåli't fåhl! siges til den, hvis

gerning mislykkes; a æ ræn fåli't o: jeg

har intet; de æ we å wæ fåli't o: det

er ved at være opslidt (Vens.); formen

er kendelig en folkeetymologi = for lidt,

jfr. Nyrop, V. Sk. s. 27 ;
jfr. fr. faillite.

fallitspiller, no. folrt^nspeUr æn -9r

(Agger) person, som går fallit; ordet er

vist alm.

falme, uo. falm -ar -9t -H (D., vestj.,

Søvind s., Bradr.); falm -dr faldmt faUmt
(Vens., Agger) = rgsm. 1) om hvad
der taber farven; „hun v^a. som en knækket
å falemt blomst", Yuelb. 73. 2) om
msker og dyr: miste det sunde udseende,

også: mi søjn falmer, svækkes (vestj.);

jfr. Rietz falmå, falna
;

gldsk. falme, falne,

se Kaikar I. 501 ; isl. folna; 3. falle.

fals, no. fals æn -9r (D., Brader.),

en fuge, hvori noget skal gribe ind; jfr.

htsk. falz, hak.

falshovl, no. falshæwl æn -hæwl

(Thy) til at hovle falser i vinduer og

dorre.

falsk, to. falsk (D., vestj., Bradr.,

alm.) = rgsm.; om msker, man ej kan

stole på; om is, som ikke kan bære;

om penge, som ej er ægte; jfr. mnt,

valsch, htsk. falsch; gi. fransk fals, lat.

falsus.

falskeri, no. falsk9ri' de (Søvind s.)

;

gø f— , begå bedrageri, f. eks. i kortspil;

de ggr mæ falskdrrj (Agger), med snyderi.

Falster, no., i tim. : han ser så sur

ud, som han havde' slugt Falster og

skulde ifærd med Lolland (vestslesv,).

fam, no. fam æn (vestj., Thy, Mors,

Sall.); fams æn (Mds. ; hak. Vens.) —
1) en dis af varme, solrøg, der lægger

sig over egnen, 2) dampen af moser

og enge varme aftener, 3) ubehagelig

lugt, stank (Mds. h.. Vens,); jfr. gldsk.

famp. Kalk. s, 503; sv. dial. fam, stank,

Rietz; fimset,

familie, no, fami'h æn (D, alm.);

fomi'U æn (Agger); fami'li æn (Vens,,
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Bradr.) — nært slægtskab, jfr. folkeslag,

frøndskab; han æ komsn å æn Ion fa-

mi'p (D.) 0: stammer fra en hæderlig

plægt; de æ trøkant få fami'lin å drek

wan ow æn træskow, — især næ dæn
<B håfdøs (bundløs); do stæ dæ bæjst

ow hidU famHin, Sgr. II. 24. 138. 144

(Lisbj. Terp) ; di ær i fami'U, mæn urH9

(vestslesv.) ; di cer i fomi'li te hinå'n

(Agger); di ær i fami'U sain^l, lisom æ
klynstak o æ kalgordiq (vestj.); vi æ så

md} i fami'U, te hans åUfas åhfas tår9-

klåd staf ud i wår kalgor, Sgr. III. 45. 169

(vestj.); jfr. lat. familia.

familieskab, no. fami'Uskah (D.);

fami'Uskab (Agger) — slægtskab; de ær
å æ f— ; di ær i f— mæ hwæra'ndr.

famle, uo.

fam9l -3r -t -t (Agger);

fam3l -mUr -møl -npl (D., Andst);

famøl -mU -mUt -mUt (Søvind s.)

= rgsm.
;

jfr. isl. falma, se Fritzners isl.

Ordb.2 und. ordet; fimle, fjamle, fomle,

funslet.

famlen, no. famslin æn (Agger)

= rgsm., se fomlen.

famme, no. fam æn -9r (Vens.)

fagter, manerer; haj hår no sær fam^r
åpå sæ; de ær æn sær fam dæj hæst

hår, kan siges -om en hest, som har

uvaner.

famimel, to, fam9l (Hors., Århus,

Randers) forlegen, forvirret; a hlow så

famøl ve H (Røgen) ; se famle.

famme sig, uo. Mb. skikke sig, foje

sig: det vil ikke ret famme og flaske sig

for ham (jysk); jfr. famme. Kalk.

fammet, to. famd (vestj.) disig.

fams, to. de æ så fams idaw (Gjed-

sted) o : klart frostvejr med en let frostdis

;

se fam.

fan, tf. se få.

fandask, no. fandask æn -9r (Ran-

ders) ørefigen; slag i hånden med et

torklæde (Lisb. Terp).

fanden, no. fan9n (vestj.)
; fanøn

el. fan9n el. fajdn (Agger); fandn el.

fapn (Mors); fanøn, enkelte: findn, i

eder: fc^pn (Vens.); fanøn (N. Slesv.)

= rgsm. — I. i eder o. lign. talemåder

:

fc^pn el. fan9n jæns9 mæ (Vens.)
; fan9m3

(vestj.); farpmø (S. Hald h.); fajm9 (Sø-

vind s.), også: fanønama; a skød 9n,

fajptm, te æ fipr di røq å 9n (Kolding)

0: f— annamme mig; „fajtomme '^ ,Yue\h.

s. 60, 0: f— tage mig; „dæ wa., folind

ta mæ, retskaffens lojer å spas we".

And. Bars.; a ka, fa^9n i 9t, et fåstp'

(Lindk.); å, fan9n i hwek! (Malt); fqj9n
i hwit (Thy) o: pokker med det; hvor-

dan flojtende fanden har du fået fat

på disse penge, Kr. IV.- 329; gid fanden

havde dig, Kr. IV. 342; „hqj ønsk9, de

^(*fan9n skul ta trej å hans sijhjæn å stiq

hans sjel åpå'', Grb. 195.8; „å fanøn!''

så han æ dræri, han sku sæj: får (D.);

„fan9n plaw9r som!" soj han, æ dræti,

da men han hans mor (N. Slesv.); da

prinsesserne ser ham, tror de, det er den

klare fanden og . . ., Kr. V. 219; den
klare fanden var på spil, Kr. VI. 77, de

havde med den klare f— at gjore,

Kr. VII. 302; „sidst awten boj han føst

20 slawnes mæ klar fannen å båd der dier-

ætter v^^år tow dæv^^el ætter ham", Jyd. L

78.2; smeden giver præsten ud for den

klare fanden, Kr. Æventyr s. 98; „Jerrik

trout, te de wa kwolswot fannen sjel",

Yuelb. s. 34; jfr. ed. II. i talemåder;

„di fæk fanden te dåwr dæn daw" , Gr.

GI. d. M. III. 202.2, de skete en ulykke;

no æ farpn løs! (D.) o: nu er det galt

fat; no æ fansn løs æUr åw ær æ læ't^r

z<ifå lån (vestj.), jfr. Grimm Myth.^- I. 224;

han æ så ræj får 9t, som fanøn får æ kås

(sts.) ; haj æ så slem i cafti, de hqj ka snak

fanøn é ør frå (Vens.) ; så to fan9n ve ham !

(Søvind s.) 0: så løb han sin vej; no ska

fanøn klaw sop.' (S. Hald) kan siges, når

man bliver meget lykkelig ved noget;

de ær æn pæn fåwl, mæn fan9n sku

plok ham, Sgr. VI. 12. 175 (Jælling); de

sku fanøn gtjj9r o et a (vestj.); fan9n
iokan et før mij9r en a fæk o æn skre

isdam (vestj.) kan siges, når man får

mere af noget ondt el. ubehageligt, end

man synes om ; han fur astæ'j som fanøn

i æn fløn9rskin (vestj.), om den, som
løber i stor fart; slep fanøn å tæj ve æ
tral (N. Slesv.) el. han fløpr fræ farpn

å te æ dowl (vestj.), om den, som flytter

fra en dårlig tjeneste til en anden; fanøn

å æ tral, di ær a jæn kål; Sat9n å æ
^odowl, di ær a Jæn vrowl (Haderslev);

de ær et så næm a be faj9n ta sæ 9po

æn løwn; a ær etidn ståkøl, faj9n ær æn
ståk9l, han hår æn skar9d rotp o: øget

rumpe, hentydn. til halen; fapn skid9r
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åhr så hipd om æ mår, de ha hlyw

kdl m9n awtsn (Mors); væn farpn føst

fær jæn feri9r i æ spel, skal han snar

få fat mæ æ hel han (vestslesv.) ; han
æ jæn a di syw, fajdn græd fuar å

fæk et å (Mors); læ fanøn græ, han
hær stor ysn (Valsb.); fan9n lijdr ålti,

nær de ggr il (veslj.); nær æn tål om
farpn, så æ han nær9st ve (Tåning);

fanøn hår ålstæj^r ær^n, somti kiqdr han
in ad æ kærkdar (vestj.); æn må et ræk
si, straqs æn hår spist, så talpr æn
fanøn få mad (D.); hu fanøn et sjæl ka
kom, skekdr han æn kwi'h (sts.) ; han blæn^r

(blader) i æ hgq som fanm i æ biv9l

(vestj.)
;
„hqj mat go å spøq å jé fatiøn

å sk hwa net", Grb. 205. 64, o: gore

sig til en djævel; no korner fajdn fræ

gå, å æ won æ et warm (Mors), vandet

til at skolde ham i, kan siges, når man:
overraskes ved ens uventede komme;
de sir ud hær, som fan9n håd dråksn

hrålop (vestj.), hvor alt ligger i uorden

og svineri; han ræjst faii^n i wål nar

g o eii^nstæj in o æ væj (vestj.); når en

siger: a ska te 9n! o: jeg skal bort, af-

sted, kan svares: te 9n, de æ nar g,

fan9n i wål, de æ syn9r g (vestj.); her

kan et rim anføres, der sporges: hvor

vil du helst hen?

øst^r, te fanens trøst9r {kløst9r. Vens.),

væst9r, te fan9ns mæster,

søn9r, te fanans bøn9r,

nar, te fanens dqr?

så skal svares: vester, thi fandens mester

er gud, jfr. Kr. IV. 242. 343; å, fan9n

mæ hen å wåhær væ mæ dæ, så koma

I hwæ i set riq, Kr. IX. 245. 7 (Lisbj.

Terp). III. „fandens" bruges som tillæg,

når noget går ud over det sædvanlige,

både som ros og dadel: æn fanans kål,

knæjt osv. (vestj.); d(^j het9 fanan! sgnt

i bet9 fqn9n! (Vens.) siger born til hver-

andre, når de kives el. slås; æn sær

fanøn (Agger), en lojerlig fyr, en sær-

ling; se ud som Vandel fanden (Rand-

bøl s.) betyder sagtens: at se ræddelig

ud
; , det er den lille fanden fra Låsby !

"

siges om en, man ikke kender; ær 9t et

dæj, di kåhr GjælbaU fqnan ? siges, når

man vil håne en, Kr. IX. 111. 188—90.

IV. fandens bedrifter: han er en person i

blå klæder Kr. III, 284; han modtager

drengen i helvede, Gr.Æventyr I. 42; skal

i skoven at plukke nødder lille juleaften,

Kr. IX. 74. 780; fanden skælder præsten

ud for en katekismusdreng og nedmanes,
Kr. VI. 144. 206; bor i kirken, Kr. VIII.

394. 723 ff.; sidder i glamhullet og skriver

op, hvem der sover i kirken, Kr. VI.

229.313; står i kirkedoren og opskriver

sine på et lammeskind, Kr. IV. 344 ; sidder

i frimurerlogen som en ravnsort mand
med kulsort hår og skæg, Kr. VIII. 323. 548

;

sidder i den kloge mands flaske, går ud,

når proppen tages af, og er mandens
ridehest, Kr. IV. 185. 259, jfr. fortæll.

Wigstr. II. 359; har gloende ojne, Kr.

III. 287. 384; farer ud af gården som
rød ild, Kr.VIII. 242. 420; i skikkelse som
en hund (s. d.), mest sort og pudlet, et oje

midt i panden, Kr. III. 282. 378. 88. 89;

IV. 240. 338-42, Gr. GI. d. M. II. 84;
kalder sig: pus, Kr. VI. 162; i svineham,

Grb. 182. 34, jfr. Thiele Folkesagn II. 20;

i skikkelse af en hvid stud, Kr. IV. 1 1 9 ; i

hareskikkelse, Thiele Folkes. I. 238. II. 78

;

er hjul (s. d.) på vognen, Sgr. IV. 186. 550,

Kr. III. 289. 390-91 ,
jfr. Thiele Folkes. I.

332, folketro også i andre lande : St. Bene-

dikt (Bonifacius, Thiele Overtro nr. 776)
har også tvunget f— til at være fjerde

hjul på vognen; hans navn bruges i be-

sværgelser : „stans skemal i fan9ns nawn.^
mæn hon så: „sprey skemdl i wårhær9s

nawn!" Kr. IX. 224. 63; fanden, hold

den hest, så giver jeg dig min sjæl!

J. K. 142; snedker, smed og skrædder

slutter pagt med f— (lokkus), Kr.V. 230;
soldaten skal tjene f— i syv år, men
må i den tid ikke bede fadervor eller

gå i kirke, Sgr. VIII. 97; man forskriver

sig til f— ved at gå til våbenhuset ny-

årsaften, råbe ind ad noglehullet: a giver

mig fanden i vold! Kr. IV. 210, Sgr. IX.

225.746.47, Kr.VIII. 269, Grundtv. Æven-
tyr II. 221, Sgr. VIII. 218. 877. 78, jfr.

J. K. 415. 1388; Werlauffs Ant. s. 460 flg.,

Grimm Myth.« II. 971, Wigstr. I. 112.

II. 349; i fandens navn kan en bøsse

bindes, Kr. IX. 75. 793; f— skaffer penge

ved at brække sig, Grb. 203. 18: „famn
sto å råt hals å brø sé, å de di blårfki

doUr, åp i i kåb9r cijl" ,
jfr. MuUen-

hofif s. 197. 263 flg.; en mand bliver

tagen op at køre med f— , Grb. 219. 55;

f— kommer kørende i karet for at hente

en, Grb. 208. 6; reder fru Annas hår,
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inden han tager hende, Kr. VIII. 154;

henter den utro brud, men kan ikke tage

hendes brudekrone (der er nemlig et kors

i den), Kr. VIII. 319. 541 %., IV. 233. 329,

Fisch. 167, også andre ugudelige men-

nesker, jfr. Mhoff. s. 165 flg. 192 flg.;

djævelskab viger for f— , Kr. IV. 239;

henter mølleren, Kr. V. 224 ; tager dem,

som bander, Kr. VIII. 318. 538, Gr. GI.

d. M. I. 128. 135; henter en ond frue, lo

Kr. III. 292. 394; tager ladefogden, Sgr.

II. 105. 470; spiller kort med prangere,

Sgr. IV. 186. 550; slår en sten efter en

kirke, Sgr. VI. 1 73. 765; tog herren på Pal-

strup, Kr. VI. 209 ; Per Ibs på Palsgård,

Thiele Folkesagn I. 317; kromanden

nr. 288; ridefogden, J. K. 286; selv-

mordere, Gr. Æventyr II. 228; blæser

huden af de msker, som hører ham til, og

går selv i den, Kr. VIII, 322.546; rider en

møller, Fischer 248; hælder ågerkarlens

penge smeltede i hans mund, sts. 245;

vil tage den, som bander, men kan ikke,

da præsten står ovenpå ham, mens han

læser f— bort, Kr. VIII. 237. 415; kan

ikke tage en, som har læst fadervor, Kr,

VIII. 300, 513,14; heller ikke en mand,

som har gravet sig ned i en kornmark,

Kr. III. 288. 385; kan heller ikke tage

en, som har et spædbarn hos sig, Kr. so

IV. 240. 338, eller en, som lægger sig

hos fårene i stien, Kr. VI. 288. 349, el.

en, som har været tilalters den dag, Grb.

201. 34. 206. 73, eller gå ind over en

dortærskel, hvor der er en hestesko fast-

sommet, Sgr. VIII. 218. 875, eller gennem-

bryde en tryllekreds, Gr. GI. d. M. II. 187

;

f— stævnes til at møde på tinge, Grb.

211. 71; følger lig, når en prokurator

begraves, Sgr. IX. 190. 582; manden und-«
går ikke fandens tiltale for sine slette

gerninger, Kr. VIII. 319. 540; f— koger

folk i kedler, Kr. V. 2 1 6 ; hugger bogen fra

præsten, som vil mane ham, Grb. 206.

65 flg.; manden ønskede, at f— måtte

plukke hvert hår af hans hoved, om han
var skyldig, det skete, Kr. IV. 233. 330;

f— kommer, hvor der kaldes på ham,
f. eks. ved kortspil: di ésk» fan^n an

\

hwat ywhlek, Grb. 181, 4, Fisch. 318, so

Miillenhoff s. 148 flg.; han kendes på
kløerne (s. d.), Kr. III. 285. 382-83,
IV, 234. 331—34; man frier sig for ham
ved at forlange et arbejde udført, som

han ikke formår, Kr, VIII. 277. 469. 72,

J. K. 120, 18, V^igstr. II. 164; fanden

skal have den sidste, der går ud af den
sorte skole (s. d.), Grb. 1 99. 17, skal have

den første, der går over en bro, Kr. IV.

323.417, men narres; ligeså af studenten,

der skulde have en toppet skæppe penge

og give en strøget igen; Kr. IV. 340. 438

;

f— narres i spil, Kr. V. 226, jfr. også

Wigstr. II. 163 flg.; narres af smeden,

Kr.V. 241.32, og vil ikke lukke ham ind i

helvede, jfr. Kr. IX. 223, Gr. GI. d. M. 1. 228,

Sgr. X. 4 flg.; heksene danser for f

—

Valborg el. St. Hans aften, Kr. VI. 197. 270;

f— står bagved og ler: når man skærer

brød således, at baghånden vender mod
knivsbladet, når man spejler sig selv;

man må lukke sin lektiebog om aftenen,

ellers læser f— i den; man må spytte

på gamle, bortkastede visker, ellers går

fanden med dem; man må sætte sig i

den bageste agestol, når man kører

med to tomme, ellers kører f— med;
man må ikke flojte efter solnedgang,

ellers har man f— eller en af hans

håndlangere, Kr. IX. 74. 28, J. K. 414;

se endnu æventyrene Kr. VII. nr. 46. 47;

jfr. Sgr. VIII. 216; Kr. Ævent. s. 302,

jfr. Mhoff s. 303. 415; sagnene Thieles

Folkesagn II. 73 flg., 303; Thiele, Over-

tro nr. 763 flg.; Birket Smith, Studier

(1883) s. 40, Djævelen i Skuespillet;

Grimm Myth.^ II. 936; Wuttke 35. 40,

Strackerjan Aberglaube nr. 188 flg., Miil-

lenhoff s. 155. 203. 272. 364 flg. 300.

412 flg.; Hazlitt Pop. Antiquities III.

50; nævnes i Skåne „Røde Peter",

Wigstr. II. 118. 120. 231. 368, „Nyger"

smsts. II. 357; andre navne, Wårend I.

229; guds og fandens gerninger, Revue

d. Tr. popul. I. 202; jfr. Aasen, fanden,

isl. fjåndinn, fjenden, jfr. dog Nord. Tids-

skrift f. Filol. ny række VII. 301, hvor

dr. Kock anfører nordfris. fannen (Outzen),

som henføres til angelsaks, fandian, friste,

gi. fris. fandia, besøge; plt. vannen el.

vanden, Brem. Wb.; djævel, ed, Erik,

ham selv, gammel karl, Lucifer, Satan,

skarris, tysk; de efterfølgende artikler,

fåreorm, gjedde; bitte-, halte-.

fandengut, no. f— han vilde ud

at fri, Kr. II, 145; forsoren karl, tater?

— fantegut?

fandens dige, no, et dige opkastet
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ved trolddom i Ikast sogn, se fortællingen

Kr. III. 375.

fandens fader, no. Kr. VII. 316,

i æventyret om de fordrevne djævle.

fandens finger, no. de nye rod-

knolde af en orchisart; Kr. VI. 292. 392,

se Vorherres finger.

fandens fødselsdag, no. fastelavns-

mandag, Sgr. VII. 87, 549; 11. juni og

fandens mælkekør, no. flt. J.T.313
= fandens kjærnemælk (Viborg, Skander-

borg).

fandens oldemoder, no. en gam-
mel rynket kælling med røde ojne, der

lukker op i helvede, Gr. GI. d. M. I. 163,

Kr. Æventyr 144; hun for til helvede,

så ildsluerne stod om hende, sts. s. 38;
holder hus for fanden, Gr. Æventyr II.

11. december, terminstiderne , Kr. IX, io215; når en fremfører undskyldninger

74. 79.

fandens garn, no., vinder man, når

man vinder avet om; så vinder man
fanden til sig, Kr. IV. 404. 604.

fandens halværmer, no. flt. J. T, 64,

en snerleart, convolvolus arvensis L.

fandens hest, no. fandns hæst (D.)

oliebillen, meloe.

fandens hoved, no. karlen snapper

fandens afhuggede hoved og sætter det 20

på pigens hovedløse krop; hun blev

levende, derfra stammer alle onde kvinder,

Kr. VI. 238. 327.

fandens hånd, no. fanens h^j

(Vens.) = fandens fingre; jfr. J. T. 156;

når gøgeurtens rod skilles ad og kastes

i vand, synker f— h— , men Guds hånd

(s. d.) flyder, Sgr.VIII. 46. 112, jfr. 1. 1 10. 1

;

se Vorherres hånd.

for en forseelse, kan siges: vo'fdr sldtv

fansn sin åhmor ijce'l? får hun vest

eyan onskylmri, de ve do'! (vestsl.); når

det sner og solen skinner^ har fandens

oldemoder sit lærred på bleg, J. K. 415.

1387; des teufels mutter oder grossmutter

ist ohne zweifel: Holle, W^uttke s. 37;
fru Holle skal atter være = Frigga,

ssts. s. 24.

fandens punge, no. flt. J. T. 226,

en plante, blære - smelle , silene inflata,

Smith (Horsens, Sams).

fandens ridehest, no. fanøns ri-

hæjst (Røgen; vestj., Fanø, Mors) et

insekt, en stor guldsmed, libellula de-

pressa, jfr. Sgr. III. 48. 21, 144. 21; en

lådden, sort orm, på knap en tommes
længde (Sams), Sgr. III. 95. 21, jfr. låd-

orm; en træbuk, cerambyx, Sgr.V, 108.21

fandenskab, no. djævelskab ; det er so (Kristiansfelt) ; nok også oliebillen, meloe

vel logn og f— , når de fortæller, at han
gav et vræl af sig, Kr. IV. 1 63 ; alle de døde

msker, det f— havde ødelagt, Kr. V. 13.

fandens kjærnemælk, no. J. T.

85. 313, en plante, vortemælk, euphor-

bia L. (Ålborg) ; løvetand, ledntodon tar-

axacum L. (Skanderb., Thy).

fandens kjærnestav, no. J. T. 86
= fandens kjærnemælk (Ang.).

fandens klør, no. flt. J. T. 156 =
fandens hånd (Ålborg).

fandens lillefinger, no. hesten

bærer fandens mærke, for den svamp,

der sidder inde på bagbenene, har vi

kaldt : fandens 1— ; den er god at lægge

inde ved tænderne, når man har tand-

pine, Kr. VI, 238.

fandens lærke, no. = frø, tudse;

fortællingen derom, Kr. VIII. 393. 721.22;

(Mors).

fandens ridehoppe, no. fanens ri-

håp (Hors.) = f— ridehest; f— s ride-

mær (Sall.), Sgr. III. 95. 21, Guldsmeden,

libellula; jfr. J. K. 184. 40.

fandens skjorte, no. nogle bevæ-

gelser med munden kaldes: at valke f

—

skjorte, det sker, når man lader læberne

gå ud og ind over hinanden, Kr. IV.

40 404. 605; når man lader spyttet gå ud

og ind mellem tæAderne, vasker man
f- s-, Kr. VI. 289. 356.

fandens spyt, no. gøgespyt, skum-

cikade, larvens bolig (Sams.), (cercopis

spumaria) Sgr, V. 43. ,372,

fandens sugepatter, no, flt, J. T.

313 = fandens kjærnemælk (Skander-

borg).

fandens trillebor, no. fanans trih-

fandens moder, no. kommer ridende 50 hår æn (vestj.) rokfiskens ilanddrevne

på en ged, Gr. Æventyr I. 39, kaldes i

Skåne ,Md. Elin% Wigstr. I. 140.

fandens mælkebøtte, no. J. T. 313
= fandens kjærnemælk (Skive).

tomme æggehylstre; kaldes således på

grund af deres firkantede form,

fandens ænder, no. flt. en vand-

bille, gyrinus, Kr. VIII. 393. 721.
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fandens oje, no. farpns øwn flt.

(Hmr.) kaldes hovagtige udvækster på

hestens forben; se hest.

fandens ojesten, no. J. T. 350, en

plante, en art ærenpris, veronica chamæ-

drys L. (Saxild).

fandotter, no. flt. se fadonter.

fane, iio. fån æn -dr (D., vestj.);

fawn æn (Mors glds.) = rgsm. ; han før

æ f
—

, ledede samtalen; jfr. Aasen, fana; lo

htsk. fahne, mnt. vane, Sch. Liibb., gfris.

fona, fana
;
goth. fana, et tojstykke ; favn

;

rejn-, sankt Hans-.

-fang, no. -fåri — 1) i smstn., se

hånd- mælke-, om-, stål-, vind-, ånde-.

2) e uj fåfi (Vens.) et ondt sind; de

kam e u^j fåri øwsr ham, o : han blev vred.

fange, uo. fati -9r -9t -H (D.; Sø-

vind s.); fåri -dr -t -t (Vens.); ft. tf. -9d

(Agger) = rgsm. ; æ buw^r fari9r i kort- 20 i Ribe

;

Agger); faiist cm (D-, vestj., Søvind s.)

= rgsm.; se åle-.

fangstre, uo. fatist^r el. fætistsr

-dr -dt (D.), fange, få fat på, f. eks. får.

fank no. fårik i [-9] (S. Sams) —
1) afskåret stykke brød; gldsk: lækker-

bid. Kalk.; måske beslægtet med finker

(s. d.). 2) „hvad man får til givende",

gave, Mb. eft. Terpager (Ribe).

fannehvid, to. fandhdd (Hmr.)

skinnende hvid; se hvid; er ordet be-

slægtet med Aasens fonn, snehob; isl.

fonn, flt. fannir? se Fanø.

fanniker, no. fandkdr æn -3r (D.,

Ribe) beboerne af den nordlige del af

Fanø, jfr. Sønderho; de anses for mere
sære el. enfoldige end fastlandets beboere

og er derfor genstand for drillerier;

drengene råber efter dem på markederne

spil, O: når man har spillet et kort ud,

og det ligger på bordet, må det ikke

tages tilbage; lege tagfat (Hundslund s.);

hwa ska vi no fari a'n ? (D., vestj.) tage

fat på, begynde med; jfr. Aasen, isl.

fenga; mnt. vangen el. van Sch. Liibb.;

fisk, gjedde; fege.

fange, no. fåri i -dr (Vens.; Heil.

h., vestj. Agger) = rgsm.; ta te f—

;

Fandker, Fandkdr, suk suk suk!

nårdddr, nårdddr, kuk kuk kuk!
do tåvdr di håws o hindr dm åp
mæ rødd silkdslojfdr

!

el. for anden linie: Horpridr, Horpridr,

hak hok hak! fannikeren sagde: a hig så

bdnadt (benovet) å æ dpdl (djævel), te a

krodt (kravlede) frå Skast kirk å nidr te

BresbøliT).), da havde han set en hvid hest,

a taw dem te fang å før dem te ska- 30 som han blev bange for; „æn vælt et!"

så æ fandkdr om æ hjølas, „æn lo hårdronen", Blich. Bindst.

fangedag, no. i ordspr. de æ vær
daw feskdaw (el. jawdaw, Lonb.), mæn
int vær daw faridaw (Valsb.) o: man
kan hver dag jage, men ikke hver dag

få vildt.

fangelig, to. fåridU (Vens., Mors)

om noget, der er at få; sbj mæ, hwa
dær ær i kål f— (Vens.) hvor der er en

o æ si!" (D.); „å, je ja da, mi låm!"

så æ fandkdr te æ hån (sts.); Fannikerne

vrænger efter S. Honingerne ved at sige:

æ do ræt gandn hæhæn mæ di træsker

p? — a hlow fandkdr! (D.) o: jeg blev

narret; law æ fandkdr wå tonipd, wår æ
Jand{iærne)mæn riq (ssts.), de havde

næmhg stor fordel af handelen med fan-

karl at få; de ær it te å gé pæ^ /"oj^^Zs 40 nikerne ; se -bo; fus-.

det er ikke muligt at skaffe

fåtidlijn æn (Agger)

se for-.

fåridnskab æn (Ag-

(Røgen)

penge.

fangeline, no.

= rgsm.

fangelm, no. se evangelium.

fangen, to. fåi^dn (Agger) = rgsm.

;

se for-.

-fangenhed, no.

fangenskab, no.

ger) = rgsm.

fangrådig, to.

fdrirodn (Balle v. Odder) — rådvild.

-fangs, se til-,

fangst, no. fåi^st i (Vens., Lild s.,

fatiråi (S. Sams);

fannikergang, no. i udtr. go farw-

kdrgåfi (D.) gå en for en bag efter hin-

anden, gå gåsegang (s. d.).

fanniker handel, no. gyjdr æn
fandkdr handl (D.) gore en handel, hvor-

ved man har udmærket fortjeneste; jfr.

præstehandel.

fanniker hat, no. farpkdrhat flt.

-hat (D.) fad af groft, gråt stentoj: gro

50/"—; fandkdr hat flt., store klodeskyer i

vest (Lindk.).

fai;iniker hoser, no. fandkdr huw^-

sdr flt. (D.) fodløse stromper.

fanniker kjælling, no. i tim.: nær
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æ fan9k9r kæUndr hæriksr dæm om aw-
tsndr, vel di skæfik æ date apr (vestj.)

om sorte skyer i den vestre horisont,

som spår regn.

fanniker torn, no. fanøT^r tuw^n

æn (D.) bukketorn, lycium valgåre Dun.

fantasere, uo. , fantasere" er flere

steder i Jylland blevet til at „fjantesere"

med tilknytning til fjante, fjantet, Nyrop
V. Skr. s. 12; jfr. gr. phantasia,

1. fante, uo. stå å fant mæ æ pigsr

(N. Slesv.) stå og fjase med pigerne; jfr.

Aasen, fantast uo.; gldsk. fante, Kalk,;

se fanter.

2. fante, uo.

fant -dr -H -H (D., vestj., Hmr., Andst);

fant -9 -dt -dt (Søvind s.);

fånc el. fånc9r -9r -9 -9 (Vens.);

fard -dr -dd -dd (Agger) —
1) fånc (Vens.) gribe efter; fant atsr^o

M (D.) snappe efter vejret. 2) puste af

varme el. efter et stærkt løb, om msker

og dyr, især om hunde; han fant9r o

bæl9r som nåw9r garml hun i hij9d (Malt)

;

si htpor haj fånc9r! (Vens.) om en over-

anstrængt hest; man skal også kunne

sige : tréi9rn di fånc9r fomæ (Vest. Has-

sing), træerne svinger for mig o: ses

utydeligt; jfr. fænte.

fantegut, no. se fandengut.

fantekniv, no. i tim. f— er først

i smorret, Sgr. III. 188. 1073, o: tigge-

ren, vant til sulteføde, griber straks efter

det fede.

fanter, no. faM9r (Rkb.), æn sær9

f— , en lojerlig fyr, jfr. Aasen, fant,

landstryger; gldsk. fante. Kalk. ; isl. fantr,

en ung tjener; htsk. fant; sammenstilles

med ital. fante, lat. infans, jfr. infanterist;

-fantet, tf. se u-.

Fanø, no. Fån9 (D.) navn både til

øen og til den by, som ellers kaldes

Nordby; a huw9r i Fån9, „det blæser

fra alle kanter, så kommer min mand
snart hjem!" sagde kællingen på Fanø,

Sgr. I. 154. 592; har sagtens navn af

et ord, der svarer til oldnord. fonn, eje-

form fannar, snedrive; det er øens hvide

klitter, som har givet den navn, U. Bl. I.

s. 179; jfr. fannehvid ; se fanniker, Søn- »o

derho; hviste.

far, no. i udtr. om soen, ifar (Vens.)

med grise, se fare.

-far, se al-, om-.

far, no. se fad, færd; uo. se fatte,

færde; bio. se for.

farbroder, no. farbror æn -brødr

(D., Vens., Bradr.); farb9 æn -r9 (Sø-

vind s.); farbrdw9 (Hundslund); far9bro

æn -bro9r (Agersk.); farbro æn -brord

(Sundv.); farbru9r æn -brø9r (Fjolde)

= rgsm. ; Per Nis9n farbr9r (N. Slesv.),

min farbroder P. Nissen; kælenavn til

gamle ansete mænd, en mand kan være

hele sognets f— (Hmr.)
;

jfr. faster ; træ-.

fardag, no. fårdå i (Vens.); får-

daw (vestj.) = rgsm.; 1. Maj og 1. Novb.,

da tjenestefolk begynder el, slutter deres

tjeneste et sted; haj fløt9r te f— = te

fårgr9 (Vens.); se Mikkelsdag.

1. fare, no. får æn -9r (D.; Vens. huk.)

;

fd æn -r9 (Søvind s.) = rgsm.
;
periculum;

dær æ får ve 9t (D.); hives han it kbmø
til9 nåk, så æ de hehr åU fo ve 9t (Sø-

vind s.) o: ingen ulykke på færde; dæn,

wo hær9 vel betog, han ær uj9n fd (sts.)

;

dær OST eri9n får xvejdr, o: det har ingen

nød; de æ dær eri9n får ftm^r (Agger),

o: i så henseende kan man være uden
frygt; jfr. htsk. fahr, gefahr huk.; mnt.

våre Sch. Liibb, ; isl. får itk. nød, træng-

sel; eng. fear; livs-.

2. fare, uo.

får far fuw9r fuw9n (D., vestj.);

får får får får (Andst, Hvejsel);

fåø få9 fg fpn (Øst. Starup);

får -9r futvdr får (Mogenstrup, Rævs),

nut. får, tf. ftitff9r (Lødderup);

får -9r får får (Agger);

får får fuwdr fårdn (N. Sall.);

får -dr får el. fuw9r får (Lild);

får -9r fuw9r fård el. får (Vens.), tf.

får9d (Heil. h,), får9n (Bjærgby,

Vens.)

;

får -9r for får9d (Årdestrup); tf. får9t

(St. h.);

får får9r fart får9t (S. Hald h.);

få får9 fgr får9 (Torring v. Randers);

far far fart fart (Ginnerup, Grenå);

får får fuwdr får (S. Sams);

får -9r futpdr fån (Alm., Vib.);

få9 får9 fårdt får9t (Tåning);

fp få^ fo9 får9n (Røgen);

få9 få fo fon (Ås, Vor h.);

få9 får9 fårdt får9t (Hads h.);

fq9 far9 -t -t (Søvind s.);

fa fa fgd fqrdt (Gylling);

far far fgr fardn (Agersk.);
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far far fgd for9n el. far9n (Åbenrå);

far far fodr fordn (Bradr.) —
1) rejse, færdes, far te s^s, te skivs

(Agersk.); dæn dær vit far, dæ^ vær

moji var! soi æ man, han haj væt i Rår
(Rådager v. Ribe) (Sønderj.) ; hwans hår

do mcB å får? (Mors) o: hvad er dit

ærinde ; han får el. får^r (Agger) o : farer

til søs. 2) de sJca do it far il a (Agersk.)

have ondt af; jfr. farvel; f— ilde: abor-io

tere (N. Tranders) J. Saml. IV. 242. 3)

bevæge sig hurtig; han får å fqrd (Ås)

o: farer omkring; „Pie fåret jo ovsr sængen,

lisse nogen (nøgen), som han wa", Jyd.

I. 15. 2; dæn dær ær ålstæj^r ad o får,

dæn for antsn fesk æhr rown går (garn)

(vestj.); et stor støk æi^ å far ow^r

(Agersk.); han far astæ'j som han haj

stål bod9 hæst å vun (N. Slesv.), som et

tort fårskin (Valsb.), el. han far omkreriio

som æn fis i et par skinbåws (N. Slesv.)

med bibetydn. af en forvirret, stundesløs

faren om; som æn tar pjalt (Malt), som
nåwdr tqrdt (torret) foskin i blest o: lar-

mende; som nåw9r skinthun, el. som han
sku stowt, el. som dær tvår il i æ row
o ham, el. som hjs9n o tår^n (D.), el,

smn han vår skoht (N. Slesv.) som han
var skoldet; de far i ham som fjæt i

hun (vestj.); jfr. Aasen, isl. fara; mnt. 30

varen, Sch. Liibb. ; for-, over-.

3. fare, uo. får, hår fård (S. Sams)

føde grise, om soen; hunti ska hun fo?
(Vor h.) også Vens; „a har hopper mæ
føel å en fårind sou", Anders. Begr.

;

jfr. SV. dial. fara Rietz, avle ; far to. gldsk.

Kalk., drægtig; eng. farrow uo. lægge

grise; htsk. ferkel, gris; farrig.

farefus, to. fofus (Balle v. Odder)

utålmodig efter at komme afsted, samme 40

ord som fagefus?

faren, tf. få9n (D.); gåt, bæst, il

fpn mæ; il fardn (Åbenrå); „a war
ene be fårdn ej ol di ar", Grb. 14. 40;

„kobn (karlene) war hdt9 (hartad) wæ
fdrdn", Grb. 59. 65; „di æ bæst fåøn,

dær føst æ hen!" så Per Nils9n om
hans væj9r, da lo ^n dø i æ bos (vestj.);

il el. wal får el. farin (Agger); jfr.

holden; hjem- vel-. so

farend, bindeo. se forend.

farende, tf. — rgsm. ; han kdm
fqrdn ålt hwa han kun (Søvind s.); så

komdr han fåd9n ud mæ pisken, Kr. IX.

233 (Gjerlev h.), så kommer han farende

ud med pisken; se farrig; op-, vej-, vild-.

-farer, no. i smsætn. f. eks. æn
ætilansfårdr (Agger) skib, som farer på
England.

-faring, no. se for-.

farkle, uo. Mb., siges om den, der

ikke kan komme afsted • med sin gerning

el. sine ord; „stå og farkle", efter Moth
(Ribe st.).

farlig, to. — 1) = rgsm., hvad der

er fare forbunden med; de æ fåbt o go

dærud, de ka et bær (D.); han æ farli

å kom te (Søvind s.). 2) i forbindelser,

hvor den oprindelige betydning er glemt:

fåh (D., vestj., Thy, Mors, Vens.); fold

(Søvind s.); farh, fald (Åbenrå, Agersk.,

Bradr.) ; æn fald hobdn pæri, de vår da

nå fqrld nåwdr, de ær It fqrU værk

(Agersk.) om noget, der er galt fat; een

fqU kql (Agersk.) udtryk for en vis be-

undring, der både kan gælde vedkom-

mendes dygtighed i ondt og godt, ligeså:

æn fald jæn (vestj.), æn fold jén (Søvind

s.), æn fole hov (sts.), en stor mængde;
„han wa så stue i hojet te de wa folet",

Tkjær II. 95, så stor i hovedet, så det

var forskrækkeligt; faldt (S. Sams); som
bio. forstærkende: æn fald stor ko, fald

riq man (N. SI.); fold rod (Søvind s.)

overmåde rar; „de é da ene så fol9 leri

sin", Grb. 202. l; jfr. falle, fejt, grov,

grumme.
farlil, no. fali'l (vestj.); fålel el.

fåle'l (Agger); fåhl (Vens.); falrl el.

fdlil, forkortet: fald el. fold (Søvind s.);

fali (Hobro, Røgen s.) = rgsm., i til-

tale; „jou så gu sku di wal så, fah".

And. Bars.; „di fobannede pæeng gjø

manne uløkker i waren, ska a sej dæ,

falil!" sts.; „hm! falle, do sie ued te å

ha et pa gue stærk arm", Blich. Bindst.

;

de ggr ek, mi få'lel! (Agger); håhå, fald,

ær dt så ren! Kr. IX. 202. 39 (Salling);

ahn. kælenavn til smådrenge: næi, hol

no betd fåhl! (Vens.); også til dyr, som

til plovhesten (sts.) ; småborn, drenge til-

taler alm. hverandre med „farlil" (N.

Sams): jfr. falillegenshjat, morlil; kone.

farmosin, bio. forhen, for lidt siden

;

betydningen er sikker nok; formen er

mig tvivlsom; der er opgivet bestemt:

farmosidn so dn åh spdn noj el. f— war

dt et bruq (Sall.), i gamle dage så man
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aldrig sådan noget el. var det ikke brug;

de æ pasi'j^rH far mæ sin (Åsted s.);

dæn lo he9r el. ?ian war he^r farmæspn
(Fur), den lå her, han var her for lidt

siden; fra Sallingegnen er også Mgeså
bestemt opgivet fgrmæsen; far er utvivl-

somt for (s. d.) ; den sidste del af ordet

-sinde el. -siden; er det: foromsinde, el,

for mig siden?

farre. uo. se farve; to. se færdig.

farrer, no. se fadder, farver.

farres, uo. se færdes.

farrig, to. fara (Lonb.) drægtig,

om soen; jfr. far, fare 3.

farris, bio.? farts (Sams) for ikke

længe siden; måske: i f— j forgangen

dag; beslægtet med for?

farsøster, no. se faster.

fart, no. fart æn -dr (vestj., Agger.;

huk. Vens.)
; fart æn -9r (Søvind s., S.

Hald, Hvejsel) — 1) = rgsm., hurtig

bevægelse, hast; kom i æn fart! (D.);

i æn fart, i fart, i æ fart el. i fårt9n.

2) gore en fart, også i flt. : gore slemme
farter (Sønd. Jyll.), om den, som i druk-

kenskab el. på andre uhæderlige måder
sætter penge el. ære overstyr; de tæpr
æn gal fart (D.) får et slet udfald; po
fårt9n (Agger) = rgsm.; jfr. geje, skeje;

gjemmel-, himmel-, Kina-, Middel-, over-,

skibs-, slæde-, snegle-.

farte, uo. fart -dr -dd -dd (Agger)

= rgsm., farte omkring.

fartoj, no. fårtøw æn (Mors, Lild);

fortéw æn -d (Søvind s.); fårtoj æn (Ag-

ger) = rgsm. ; æn dø fårtoj (Agger) om-
drivende skib uden levende folks med-
følge; jfr. htsk. fahrzeug, holl. vaartuig;

mnt. vartouwe, Sch. Liibb., „geråth zum
fahren "

.

farvand, no. di fårwdn flt. (Lild s.)

;

fårwan æn (Agger) = rgsm.

1. farve, no. far9 de æn (D., Agger;
Søvind s.; huk. Vens.; Agersk., Bradr.);

færd de (Sundev.) = rgsm., alm. siges

dog nok: kulør (s. d.); se lød, maling;

sky-, smor-.

2. farve, uo. faro -r -t faret (D.),

tf. farat (Søvind s.), ft. farBd, tf. fardd

(Agger)
; fær9 færvdr færH færH (Fjolde

;

Ang.) = rgsm.; vi ska ha nåwdr gån

farH te æn skøt (D.); skortardn dæm
faret di i ælbark å sUhstensdøj, de wa
jo pæn swåt de føst (i begyndelsen).

mæn så blow di både rø å gul tesist,

Kr. IX. 222
;
jfr. htsk. farben, mnt. varwen,

Sch. Liibb.; farvet, male.

farvegryde, uo. faregryr æn -gryrer

(Agersk.) gryder med gæret urin, hvori

kvinderne i gamle dage farvede blåt ved

hjælp af indigo; jfr. lødgryde.

farvel, udrbo. farvæ'l (Bradr.)
; fare-

væl (Sundv.); farvæ'el (Angel); fårwal
10 el. foiva'l (Agger); fåwa'l (vestj.. Mors,

Søvind s.. Vens.); fårewal (D., vestj., de

gi.)
;
farewal (S. Sams) — afskedshilsen,

af de gi. svares: tak! el.: gud i vold!

får sjæl wal, de æ jær, dær vandre

skal! (vestj.); fawa'l, løkliq ræjse te do
korner let liæn, så sin fanen mæ dæj!
spøgende (Andst); no må do ha fårevæ'l

å løk å æ ræjs, J. M. 48; „no ve vr

gi dæ fåwal te æ suel æ wal nier",

zoBlich. Bindst. ; der giver de skindkræm-
meren farvel, Kr. VIL 294; , fåwal no,

Palli, søh hun, da hun gik ham fåbi;

han tart hans øwn å vænt sæ å søh:

fåwal Mari! Blich. Bindst.; „farvel og
tak !

" det er Klovtoft betaling, Fb. Fr. H.

s. 141. 3, i et byrim.

farvelade, no. farvelade et (Søvind

s.) farve i en farvelqdekas o: farvelade.

farvepotte, no. farepåt æn -er

30 (Agersk.) gryde til at farve garn el.

klæde i, jfr. farvegryde, lødgryde.

farver, no. farer æn -er (vestj.;

hak. Vens.); /"ars= flt. (Sundv.)
; færeræn

(Angel) = rgsm., jfr. farvester; tøwe ska

te faren (Vens.); sin thw te faren (Sø-

vind s.) sende toj til farveren.

farveri, no. farerij æn -er (Agger)

= rgsm.; sted, 'hvor der farves.

farvesager, no. faresåqer (Lonb.)

40 farve med tilbehør til at farve i.

farveseddel, no. faresæjel æn (Sø-

vind s.) garantiseddel for toj leveret til

farveren.

farve-spad, no. farespaj de (Bradr.)

lud til at farve i, jfr. lødgryde, spad.

farvester, no. farester æn (Vlb.,

Brader.); færester æn (Fjolde) — farver.

farvet, tf. jfr. hen-, hjemme-, om-, op-.

farvetoj, no. faretew de (N. Sams)
50 toj, som skal farves.

1. -fas, no. kun i smstn. : lovter-,

luri-, narri-, skidt-, snotte-; jfr. drunte-

fannes, Kalk.; htsk. -fanz und. alfanz,

Weig.; isl. fantr, tjener; se fanter.



fas—fastelavnskjæreste 273

2. fas, no. fjas el. fås é (Vens.)

kiampctrækning; de. ytr fas i krdpi (S.

Sams)
;
ji é fås ætor jéj (Vens.) gore et

spring efter en, om lyr, hund; haj ga

é fås el. a ga é fås å mæ (Vens.) det

gav et sæt i mig; jfr. fors, gldsk. fas

Kalk., angreb, stormløb.

1. fase, uo. fås -9r-t -t (Vens.) springe,

støde, gyse ; de fåsdr imæ, det farer i

ha et syw gés å dæn åt^n sar i halsen

(Årh.); pd fdst^n hbw (Søvind s.) på
fastende hu = på fastende hjærte, o:

uden at have spist noget den dag; den

gamle skik er: at gå. fastende til alters,

J. K. 402. rm-, jfr. Aasen fasta; mnt.

vasten Sch. Liibb.

fastebås, no. fostbds æn (Søvind s.)

bås i kostalden, hvor" koen hensættes

mig, om en pludselig stærk smerte; jfr. lo dagen, for den skal slagtes, og hvor den

fasa, ræddes.

2. fase, uo.Mb. ,fase nødder ud", tage

nødder af haserne (Ang.) eft. Outzen;

jfr. fajse.

fasen, no. se faders son.

fasle , uo. fas9l -sUr -sht (Malt)

ymle om noget; ja, vi hår nåk faslH

om dt.

fasler, no. flt. Mb. lader, fagter

(Århus).

fasse, uo. Mb. „f— efter noget",

søge efter, bestræbe sig for at få (Hors.).

fassel, no. se færsel.

fast, to. fast — flt. (D., Sønderj.);

fast flt. fast (Søvind s.); fast (Hanh.,

Løgst., Sall, Heil, h.) — 1) = rgsm.;

æn fast kål (D.); æn bet9 fast kål (hild

s.); fast kål flt. (Agger), tæt, stærk;

fast Ion, sown; æ- jor æ fast (D.); de

fast manskab (Lild s.); han kor fast i HaoX. 66. 201 flg.; Grb. 7

(vestj.) i sin tale, sit arbejde; slå æn
sæni fast (Lild s.). 2) hurtig: æ klåk

æ få fast (vestj., Agger), går for stærkt;

nåk ajste', mæn et få fast (alm. tim. Hol-

stebro, Salling); han red langt faster end

fuglen floj, Kr. II. 156. 19; jfr. Aasen fast,

isl. fastr; bibel-, hold-, hånd-, land-, lov-.

sogne-, stred-.

fastagtig, to. fåstac^ (Vens.) altfor

tidlig, om ure.

faster, for at tarmene lettere kan gores

rene; indretningen kun enkelte steder.

fastegris, no. en gris, som lægges

til i fasten: julekalv og fastegris gor

bonden rig og vis, Kr. IV. 369. 253;

ywlkal å fåstgris, di gy^r æ bønar vis;

mæn ywlgris å fåstkal, di gy dæm splet^r-

gal, Sgr. HI. 89^ 294 (Salling).

fasteknæp, no. fgstknæp æn (vest-

20slesv.) -^ fastevinter, en kortere el. læn-

gere frosttid ved vinterens slutning.

fastelavn, no. fastala'wn (D., vestj.,

Vens., alm.) = rgsm.
; fåwa'l værd&n,

imår komar fastdla'wn! (Holstebro); ræn

f— (Thy) blive narret, se fastelavns-

nar ; til f— har knyttet sig mange skikke

:

ringridning, slå katten af tønden, slå en

potte i stykker, jfr. Sgr. V. 91. 641 flg„

VII. 224. 226, IX. 1 93. 611 -13 fig., 208. 635,

3; efter fastelavn

skal man have mellemmad om dagen,

Kr. IX. 35. 373; se fastnacht i registeret

til Mannhardt, Baumkultus d. Germ.
;

jfr.

mnt. vastelavent, Sch. Liibb., aftenen for

fasten.

fastelavnsbal, no. fastslå'ipnsbal æn
(Thy; huk. Vens.) gilde med dans faste-

lavnsmandag.

fastelavnsbolle, no. fastdia'wnsbål

40flgw -3 (Søvind s.; Agger) = rgsm.; et

1. faste, no. æ fast (D:, vestj., Mors);

fåstdn, best, (Vens.) — fastetiden : de sidste

syv uger for påske; når det er morkt

vejr i fasten, bhver rugen ikke god i

toppen, Kr. IX. 21. 192; no fal fast, så

hår wi syw tiq^r te puw^sk (Agger); jfr.

isl. fasta, huk.

2. faste, uo. fast -9r -H (D., Heil. h.)

;

ft. tf. -dd (Agger); fost -9 fost fost (Sø-

stykke hvedebrød, der bages til fastelavn;

jfr. hedevig, pomle.

fastelavnsflæsk, no. nævnes af de

gie., jfr. Mortons gås, pintse pandekage,

påske æg, Steffens ost, se Kr.VI. 274.206;

jfr. fastelavnssondag.

fastelavnsgilde , no. fastdia'wnsgil

æn -dr (vestj.) = rgsm. ; se Sgr. X. 70.

fastelavnskjæreste, no. i tim.: æn
vind s.) = rgsm.; fåstdn er den, somo^fastdUvymskærdst lovdr si væj i æ posk

(vestj.) synes at hentyde til løse, hastig

brudte forbindelser i fastelavnstiden, mulig

fra ringridningsgildet eller andre gilder,

livor karlene vælger sig en pige.

18

ingen mad har fået samme dag, swoltdn

som har fået, men atter trænger; han

er god nok, når han er fastende (Vens.)

O: ædru; „poj fåstdn I'^ so ræwdn, han
Feilberg: Jydsk Ordbog.
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fastelavnsmandag, no. fastdla'wns-

mond9 (D.); -tnandi) (Søvinds.) = rgsm.,

jfr. skomagermandag; de skiJ9 nåk dcen

pr^ fast9la'wnsmond9 føl o 9n tosdd (vestj.)

o: det er logn; i Darum og egnen mel-

lem Ribe og Varde stjæler naboer flæsk

fra hinanden og gæmmer det, men så-

ledes, at det i regelen findes af ejeren;

skikken at piske op synes lidet kendt i

Jylland, derimod alm. i Sælland, jfr.

Sgr. III. 124. 577, på Sams V. 91. 641,

i Sydsverrig Wigstr. II. 316; andre skikke

Grb. 7. 3, J. K. 290. vn. 199. 127, Sgr.

V. 52. 91. (541-42. 167. 224 flg. VIII.

154. 647.

fastelavnsnar, no. fastslå'wnsnar æn
(Søvind s.) = rgsm.; en, som er bleven

narret fastelavnsmandag; til den, som er

bleven narret, siges: no æ do hldiv9n mi
fasMa'umsnar! (Naiir s.); o lob fast9-

la'wnsnar (Agger) ; skikken kendes i Vest-

jylland, i Randersegnen, også Vens., Sgr.

X. 46. 181, jfr. X. 68. 204.

fastelavnsris, no. fastslå'tpnsris et

(Søvind s.) = rgsm.; ris, hvormed born

fastelavnsmandag (s. d.) pisker de voksne

op, jfr. æventyret Sgr. III. 204; se m. h. t.

skikken: vastelavent Scli. Liibb., Mann-

hardt, Baumkultus der Germanen s. 253
o. fl. st. ; skikken , at born banker de

ældre op fastelavnsmandagmorgen, synes

ikke at være kendt i det vestlige Jyll.;

se Sgr. V. 91. 621 (Sams).

fastelavnssondag, no. fastela'wns-

syndø (D.) = rgsm. ; den dag skal man
spise ærter og flæsk til middag, ellers

skal 9n ræn ad æ skåw (Andst) el. : for

at man ikke skal blive sort, el. for at

man ikke skal få kløe og gå og skubbe

sig op ad væggene, el. for at ens vægge

ikke skal falde ned, Kr. VI. 274. 208;

jfr. flæskesondag.

fastende, to. fasten (vestj.) = rgsm.

;

pigen skulde komme til kongen ikke

fastende, dog uden at have spist, så bed

hun i et løg, Sgr. VI. 152, jfr. Regnar

Lodbroks saga k. 4; se 2. faste.

fastende hjærte, no. i udtr. po
fåsHn hjat (Agger) o: uden at have spist

noget samme dag, vist alm., se 2. faste.

faster, no. fastsr æn -9r (Vens.,

alm.); fast9r æn -dr (Agger); fast9 æn
-r9 (Sundv., Søvind s.) = rgsm.; i Ang.

„farsøster ", undert. med tonen på ø; af og

til hædersnavn for en gammel kvinde,

hun kan blive faster for hele sognet

(Hmr.); se farbroder; træ-.

-fastet, tf. se ud-.

fastevinter, no. i tim. : trij teri ka

et fæjl: fåstwentar, pinswæjstan å hælsot

(Thy), el. de æ trij teri, dær et for æn
så læti uiærd^n står, Kr. IX. 21. 19;^.

fasthed, no. fgsthei æn (Søvind s.)

10 = rgsm.

fastland, no. fastian (S. Ho) =
rgsm. ; kysten i modsætning til Fanø.

fat, bio. fat (D. alm.) == rgsm.;

ta, fo fat i el. po jen, now^j; han skriqd,

som de war il fat (Søvind s.) som om det

var galt fat; „htvant er d fat me de, mi
søl9 for!" (fader) Grb. 219. 51; se fatte.

fatte, UD.

fa (Ang.);

far -dr fat \fat\ (Agersk.);

far -9r -dt el. fat -H el. fat (Bradr.);

fat -dr -H -H (D., vestj.) —
1) gribe fast, fastholde; æ hun fat mæ
de føst æ kåm i æ går (Agersk.); der

er intet at fatte ved (Ang.), tage fat i;

sommet vil ikke fatte, f. eks. i råddent

træ (sts.); dær ær ii å far ve, at få fat

i, holde sig til; æ plbtv fardr gåt i æ
jo9r (Bradr.)

,
ploven griber godt fast i

30 jorden; ligeledes om farve: fæste sig på

toj el. garn. 2) smitte, om sygdom;

æ sme9t fardr il å ham (Agersk.), far å

jæn (Bradr.) smitte; a ær et ræf, de

fapr et mæ (D.). 3) rumme (Ang.).

4) fatte, forstå (D., Søvind s.), måske

fremmedord; jfr. Aasen fata, isl. feta;

mnt. vaten, Sch. Liibb. ; litsk. fassen.

fatter, no. fat9r (vestj., Agger) mest

fortrolig el. spøgende, wå. fatsr, fader.

fatterhøUe, no. fatarhøl æn -9r

(Agersk.) om den glds. mandfolkehue,

se lue.

fattes, uo. = rgsm., mangle; bruges

næppe i vestj.; „han fattedes ett ant,

[end] te han ku ett snak", Blich. Bindst.:

tvi fat9s smor (S. Sams); jfr. gldsk. fat,

Kalk., manglende; isl. fått itk. af får to. få.

fattig, to. fap (D., vestj., Thy, Agger)

;

fat^ (Søvind s.); fåt^ (Agersk., Bradr.,

so Ang.) = rgsm.; „de wa kålt å hjappe

ujenfå å fattet (itk.) innenfå", Tkjær II. 79

;

når han koger æg, giver han en fattig

suppen (vestj.), om den gerrige; o dævi

aj9n då vil dæn hær fåp man om å si
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le ce falk, Kr. IX. 204 (Rødding, Sall.);

i æventyret, når skatten deles, får de

fattige den ene trediedel, se f. eks. Sgr.

VII. 218, Fischer Slesv. Sagn s. 246;

jfr. Aasen faatøk, isl. fåtoekr, egtl. : som
tager lidet; arm, fottig; knas-.

fattigbosse, no. faphøs æn (Rkb.)

give noget til f— n, fattigkassen.

fattige bom, no. fap bon (Lindk.)

blomsterne af „engelsk græs", armeria

vulgaris L., sagtens på grund af deres

nogne stengier.

fattigfin to. hun æ fapfin (D.) o:

pynter sig med uægte glimmer.

fattigfoged, no. -= stodderkonge;

fortælling om en f— , Kr. VIII. 117. 226,

han bærer en morgenstjærne som våben.

fattigfolk, no. fapfålk (D., vestj.)

= rgsm. ; fattigfolk æder deres ost, når

den er værst, deres kød, når det er:

bedst (Vejle egn) o : de har ikke råd til at

gemme noget; de må åh væ, hwa fat9-

fålk sæp (Tåning); „natmændene" be-

nævner sig selv „fattigfolk", J. Saml.

II. 204.

fattigfornem, to. fapfånæ'm (D.)

fattig og hoffærdig; se fisfornem.

fattigforstander, no. fapfåsta'ndr

æn -&r (D., vestj.); fatsfåstq'pr i (Vens.)

= rgsm. ; kommunens embedsmand, som '

forestår fattigvæsenet ; æ fapfåsta'narskab,

de samlede fattigforstandere.

fattiggård, no. fapggr æn (D.,

vestj., Agger) = rgsm.
;
gård, hvor sognets

fattige forsorges.

fattighed, no. fat^hei æn (Søvind s.)

fattigdom.

fattighus, no. /"a^^/ms æw(D., vestj.);

faPhus et (Søvind s.) = rgsm.

fattigkarl, no. J. T. 277, en plante,

røllike, achillea millefolium L. (Silkeb.)

fattigkasse, no. fatdkas æn (Søvind

s.); fapkas æn -dr (Agger) = rgsm.

fattigkone, no. en fat» kow^n (Sø-

vind s.) tiggerkvinde; fat^kons væPri ku

rå (snart) å (o: have) bl6w9n te grod

(Randers), hun har kun lidt mælk.

fattigkorn, no. fapkuw^n de (D.)

kornafgift, som pålignedes og uddeltes til

de fattige; se Yuelb. s. 29.

fattigkål, no. J. T. 352, en plante

busmækker, ægopodium podagraria L.

(Viborg).

fattiglem, no. faplem æn -9r (D.)

= rgsm. ; de forsørgedes i ældre tid ved

at gå om i mading (s. d.); hun kom til

at gå om i sognet som et andet f— og
var på et sted i otte dage og andre

otte på et andet, Kr. III. 203.

fattigmand, no. fapman <»w (Varde,

N. Slesv.) — 1) = rgsm.
;
„no no, ja ja!"

de æ fapmans trus9l (vestj.) ; æn fap man
hår åhr hwil; nær han hår æt, ska han

ioud o skid (vestj.), måske om de dovne

omdrivende tiggere, spot; fapmans grød

blyw9r læt te vihri (vestj.), han har kun
få gryn at komme i mælken. 2) en lille

blikkop på et skaft til at sætte ned i en

lysestage, hvorpå den sidste rest af et

tællelys kan bruges; jfr. pråsekjærte ; nok

også en løbeprås, tynd oprullet tælle-

væge til at gå omkring i huset med (D.).

fattigmandsgrød, no. se grød.

fattig Per Eriksen, no. stg som
hn fatd Pe Jerdksdn (Søvind s.) o: være

upåagtet, tilovers, tilsidesat, vistnok en

person i en danseleg.

fattigskat, no. fapskat æn (D.)

afgift til fattigvæsenet.

fattigvæsen, no. fapvæsan (D.,

vestj.); fat9væsm et (Søvinds.) = rgsm.;

fremmedord.

faven. tf. se få.

1. favn, no. fawn æn (Samsø) ; man
går el. kører med favnen; den består af

en ligesidet trekant, sammenslået af lister,

behængt med brogede bånd, skilderier,

toj, som bæres på en 5—6 al. lang

stang ; de, som fører den omkring, samler

ind til midsommersgilde
;

jfr. Sgr. I. 60. 222.

136. 452; ordet betyder vistnok: fane

(s. d.).

2. favn, no. fajm æn fajm (D., vestj.,

40 Agger de gi., N. Slesv.); fajm et = flt.

(Brader., Fjolde, Ang.); fawn æn fawn
(Søvind s., Mors; Agger); faum é hest. -t

flt. fawn (Vens.) — 1) mål på 3 alen; jeg

skal lad' en hus bygg' vel femten fajem

i sky, Kr. II, 180. 8; han ær ur o apn

fajm mæ ^r (Holstebro) d: har drevet

det så yderligt som muligt. 2) en favn

brænde: brændestykker af en vis længde

opstillede i en kvadrat på tre alens hojde

50 og tre alens bredde; jfr. Aasen famn, isl.

faSmr, hak.; skaft, skar, vånd.

favne, uo. fajm -dr -H (vestj. ; Agger

de gi.); fawn -9 -9t -H (Søvind s.; Ag-

ger); fajm sim åp, rinke tækkereb op i

18*



276 |favnetræ —fed

favne; han fajmdr om sæ, slår vildt om-
kring sig med armene; de ær æn bre

kål, dær ka fajm træf al (vestj.) ; H tre,

dær æ så tyk, te én ka it fawn om et

Søvind s.) o: ikke række om det med
udbredte arme.

favnetræ, no. fawntræ de (Tåning)

brænde, således som det saves i stykker

og stilles op til salg; sæt i f— (Tåning);

„han sat fawntre om vinteren", Tkjær

II. 97.

favneved, no. fajmvkj de (Ang.,

Sundv.) favnebrænde; å slå f— (Sundv.)

kløve favnebrænde.

favnevedstok, no. fajmvéjståk æn
(Sundv.) et stykke favnetræ.

favor, no. favo'9r æn{^\h.), besvær;

æ haj æn sto9r f— mæ de; tæj sæ æn

f— div9r; jfr, plt. favor Schiitze I. 310;
fr. faveur, gunst. ;

favr, to. fawr (Vens.); fåwr flt.

fåwr (Agger); fdwr (Movs) — smuk, liflig;

fawT å hør åpå (Vens.); de war nåk

ifywr de fbwr væjr war, da manø frøs

ihjæ'l (vestj.)
;
„de war ifyurr i de fawr iver,

da di mani) døj frøs ihjæl" , Grb. 240. 224,

svares, når en fortæller noget, man tror

er logn; æn f— kolø'r (Mors); fowr æ
knap fær, skiddn snar twær (Thy), fager

er snart pyntet , skidden snart tilsølet ;

:

hør du min broder, fåwer og fin, Kr. 11.

126. 3; skjon jomfru både fåver og fm,

s. 1 92. 2 ;
jfr.Aasen fager, isl. fagr ; se fejrest.

favrkjær, to. Mb., han har altid

været f— o : haft det favre kjært (Lemvig)

;

jfr. fedkjær.

favs, favseri, no. se fovs, fovseri.

favt, no. Mb. en fejl (Vens.); jfr.

gldsk. favt, Kalk.; mnt. faute Sch. Liibb.,

fr. faute, fejl.

favte, uo. fawt -9r -9 -9 (Vens.)

— 1) hakke, stamme i talen. 2) de

fawtdr fåmæ, siger de gamle, når hu-

kommelsen slår fejl, el. når det går

dårlig med arbejdet; ,i de stek mossæ
deenen altså fautæ". And. Frieri, i det

stykke monsieur degnen altså tager fejl.

fe, no. se fed, fæ; uo. se føde.

feb, no. se fip.

feber, no. febar æn di (D., vestj.);

fep9r æn (Vens.); feh9rs et (Fjolde) =
rgsm. ; feberen er personificeret, se Sgr.

II. 120. 560; jfr. htsk. fieber, lat. febris;

kolde; gigt-, høle-, skarlagens-.

februar, no. febrowa'r, februa'r (D.,

N. Slesv.) = rgsm., månedens navn; i F—
skal der falde såmeget vand, at en hjort kan

drikke af en agerren. Kok ordspr. 140. 1562;

i F— må man hellere se en hungrig ulv

end en plovmand, Kr. IX. 35. 375; jfr.

lat. februarius,

februar lilie, no. februari UH æn
(Thy) en plante, vintergæk, galanthus

nivalis L., også Ålborg egn, Himmerland.

1. fed, no. fer el. fed æn = flt. (vestj.)

;

fed æn = flt. (Lild s.); fe el. fe é best.

fe9 flt. fe el. fe9r (Vens.); fjéj et = flt.

el. fje:J9 et (Søvind, Vor h.); fed et = flt.

(Bj. h. ; Hvejsel) — et fed garn, som er

haspet af en ten og sammenbundet med
en fedtråd; ét fjéj gon (Søvind s.); jfr.

Aasen fete, vis del af trådene i en væv

el. på en haspe; isl. feti hak, fitja uo.;

mnt. fitze, Sch. Liibb. ; fidde, fistel, klavse,

lod, redebånd.

2. fed, no. smal landstrimmel, som
går ud i havet ; æri å mow9s, de go hM ul

te haw9t ve æq9 (stednavn) fjæj^ Kr. IX.

249 (Sjelle, Framlev h.); jfr. Aasen, isl.

fit, huk.; se fid.

3. fed, to. fii9d flt. fij9d (D., vestj.,

Agger, Heil. h.)
; fij9j flt. ilij9j (Søvind s.)

;

fi el. fije flt. fij9 (Vens.); fta (Ang.); fer

(vestslesv.) — 1) = rgsm.; ét fijsj sivyn

(Søvind s.); fij9d flæsk (D., vestj.); han

æ så fipd, te han rester (Andst) ; æ so9t

ko ska gis fi9 (Ang.) gives fed o : fedes

;

æn fi sow (Vens.); han er så fed som
en sækfuld træsko, Sgr. VI. 7. 49, o: mager

og knoklet; så fer, æn ku gæn kåq æn
påt kål å 9n (yestslesv.) ; ka æn il ær
sæ fer, så ka 9n hæhr ii slek sæ fer

(sts.)
;

„slek de fjæ9st å bæjst å bl pdj9r

• å påt9r" , Grb. 71.4, slikke det fedeste

og bedste af alle pander og potter; „de

fi sem9r uwn åpå", Grb. 240. 227, det

fede svømmer ovenpå; „di fi fo skam
i hi, di tør léti før", 241. 249; i for-

tællingen sporges: hvad er det fedeste?

den ene svarer flæsk; den, som får ret,

svarer: når jorden er bonhørt af Vor-

herre, så er den det fedeste ; thi af den

kommer alt, hvad vi fedes med! Sgr.V.

119. 681; i æventyret skal barnet fedes

med svedsker, rosiner, hvedebrød og

sager, Kr. V. 143. 147. 137. 2) hvad

der giver godt udbytte; ét fij9j stek (Sø-

vind s.) i kortspel er et indbringende
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stik
; fpd jowr (vestj.) frugtbar jord. 3)

i talemåder tildels bio.: ja, do ow' æn
fipd kål (vestj.), o: du har store ord,

men ingen magt; dm vi it ka fg H så

fjH, hwi sku vi da hddréw^s (Søvind s.);

(le hlywfn- åh så fåh fjU, de a ka fin o

(Silkeb.) o : ikke synderlig meget el. godt

;

de æ liq fjæt o jæns gåt el. de æ mæ
jet fjæt (D.) o: jeg er lige glad, hvilket

fjhn fjenar fjhnt fjhnt (Vens.);

fi9d el. fjéddn -9r -t -f (Lild s.)

= rgsm.; hqj fjhnt åpå tow qf^r (Vens.);

tim. fijifddr H et, så fyhr H (vestj.) om
overflødige, tomme ord f. eks., el. i det

hele taget om hvad der giver fyld uden
næring; i æventyret: fede med svedsker

og rosiner, f. eks. Sgr. IX. 105, Kr.V. 147.

fedekram, no. fedevarer; „han sku

der vælges ; han sføtd så fjH (Søvind s.) io holl i goeren mæ fiekrammet en bette

spytter store klatter; jfr. Aasen feit, isl

feitr; mnt. vet, Sch.Liibb. ; blæver-, bælg-,

pommer-, rød-, skjæl-, skrub-, smadder-,

smæk-.

fedbånd, no. fjéjhgn et (Vor h.);

fedbpn æn (Hvejsel) = fedtråd.

fedde, uo. fed -9r -H (Bjerre h.;

Hvejsel) afbinde fed (s. d.) på haspet

garn; no ska dær fedds (Hvejsel).

feddel, no. feM (D., Andst); ferdU^

(Holstb.) — 1) o? gån ær i jæn f— _, filte.

-2) æn søU ferdl, et arbejdsredskab, hølé,

greb, fork, der er lille el. ufuldkomment,

så man intet kan udrette med det. Do
ka hyt o fo æn ferH får æn fyt (vestj.),

ordspr., en, der intet kan udrette, for en,

der er farende og uordentlig. 3) en gal

og vild tøs (vestj.) ; æn ferdl (Vejr., Lem-
vig) en lille hest, sædvanlig en hoppe;

de æ da åw reqtd æn feM dæn hæst (D.) ^o

O: en dårlig arbejder, sen, som fører i

sig slet i tojet; jfr. htsk. vettel, liderligt

kvindfolk, lat. vetula. 4) i gåden om
i 1) filte, bringe i filte, a fæk H fedlH

katten hedder det : fi fersla (o : ben) å sam9l i jæn fed^l (Andst) ; de æ samøn-

æn fer9Uståk (halen), tåw hrek9 (ojne),
i ferdl, æn ka et fo H åpræj (Ribe). 2)

å jet smorkåp (rumpen), Sgr. II. 130. 689, I

tage dårligt og klodset på et arbejde, så

IX. 109. 348. 352; hvorfor ben og hale man ingen vegne kan komme med del;

kaldes således, kan jeg ikke oplyse, må- 1
han hår feddl mæ de arh^d liq sin imån

ske ferle, lineal til at tugte born med?
j

(D.), også Agersk., Mellemslesv., Mors.

de anførte betydninger hører mulig til «> 3) sinke, drive, do må et feddl fålæy

tihm", Yuelb. s. 42.

fedel , no. fersl æn -9r (Agersk.)

fiolin, foragteligt; „a sætter mi træsker

å smidder mi wanter, spel åp o di feddel

!

Kr. I. 84. 4 ; han vilde bytte og ha' feddel

for ko, Kr. II. 332. 2; en vise om feddelen,

Sgr. IV. 129; jfr. Aasen fela, isl. fi6la

huk. ; eng. fiddle ; fr. viole , ital. viola,

mit. vitula.

fedelbue, no. fiolinbue; i udtr. de

ggr i jæn feå^lbow (Malt) o : det går ud
og ind, er krumt.

fedelpose, no. pose el. sæk til at

have fiolinen i; der tabt han båd' feddel

og feddelpos', Kr. II. 333. lO; feddele-

sæk V. 9.

fedkjær, to. fipdlcær (Holstebro)

som holder meget af fedt, vil gærne leve

godt, æn f— dræri; jfr. favrkjær.

1. fedle, uo.

feM fedhr fedal fepl (D.);

fer9l ferUr fer^t fer^l (Agersk.) —

forskellige stammer; jfr. fidde.

feddelbånd, no. feMhpn æn (Malt)

;

de leq^r i jcm f— , i en sammenkrøllet

dynge, linned f. eks.

feddelmikkel, no. feMmek^l (Malt)

en person, som er sen til arbejde, sen

til at komme; se fiddemikkel.

Fedder, no. Fær9 (Ang.) mands-
navn; Færds^n, Feddersen; i Valsbøl:

Fætor el. Fæj^r, Fæjsdn.

feddermikkel, no. se fiddemikkel.

fede, uo.

/?j3d -9r -dt -9t (D.) ; ft. tf. -9d (Agger)

;

fijaj -d -9t -dt (Søvind s.);

(Malt h.); kom feddUå (Mors) komme
gående med små skridt; fidrl el. firdl

omkre'fi (S. Sams) løbe sansesløs om;
se fidde; jfr. isl. fitla, berøre med fingrene;

for-.

2. fedle, uo. ferH -rUr -rdlt (Ager-

skov); f— å dn fio'l, spille slet på fiolin.

fedleri, no. fedUri'j de (Malt) —
1) noget, som er filtet sammen, garn og

50 desl. 2) noget, som ikke er rigtig ærligt,

dær ær f— ve H.

fedsel, to. fes9l (Sall.) valen; om
fingrene: stive af kulde.

fedseldaler, no. fædsel- el, fed89l-



278 fedselfinger—fedtet

dåbr æn (Rkb.) vender altid tilbage til

sin ejer og tager alle penge med sig,

den rører ved; jfr. dragedukke, veksel-

daler; hojtysk heckthaler, se Wuttke
nr. 385.

fedselfinger, no. fedsdlfe^^r æn
(vestj.) navn til en, som tager galt og

klodset på håndarbejde, sytdj el. lign.

fedselværk, no. fedsdlværk de (vestj.)

;

hjul, der bliver ubevægehge derved, at

smorelsen stivner; han fæk cejs^n hans

fjæt (Malt) o: sin bekomst, hvad han

kunde tåle, jfr. Nyrop Spr. V. Sk. 89,

hvor udtrykket udledes af fr. avoir son

fait, donner å qn. son fait (t udtales),

der omtrent betyder det samme; heksene

smorer til deres Bloksbjærgsfart ovns-

raften med fedt, Grb. 160. 3flg.; fedt af

néj soU f— , f. eks. om håndarbejde, lo en krage bevarer i æventyret mod at

noget, der er sent at få ende på; komme
i f— , i filteri med, blive indviklet i noget.

fedsle, uo.

feds9l -sbr -sdlt (Rkb.);

fes9l -sUr -sbU (Vens.) —
være klodset på hænderne, ikke finger-

næm; hud9n ær H du se&<)r o fedshr?

bringe noget i urede (Vens.); herhen

hører sagtens: fes9l (Holstebro) skrabe

sagte, som mus i sengehalm; jfr. fifle. 20

fedt, no. fjat el. fjæt (D., vestj.);

fjét e best. -3 (Vens.; Heil. h., Søvind s.,

Sams); fet de (Agersk., Gram); fæt de

(M. Slesv.) — 1) = rgsm. ; ve do et

hå æn klat fjæt o tow el. håq di ymn i ?

(vestj.), el. ve do il ha fet a æn heql å

smor a æn tærkaå? el. fet a æ kat el.

a æn hæs^lkæp '^ (vestsl.) el. å, wel do

ehc ha fjét? (Vens.), el. ve do et ha fjæt

å fanpn å grow^r å æn gam9l hælmos? so

Sgr. III. 106. 4.50, el. fjet å fanøn å æn
ganid hælmos? Sgr. II. 108. 477, el. ve do

et ha no fjæt o smør di skre pan i?

(vestj.), hånlig afvisning; hwa komø dé

dæ ve, fjet konter it smo ve; strev d go,

hélssn tréj^r a fjétH ow din hel! siges

til den, der går umiddelbart foran en;

han blyiv^r stéjt i hans epn fjét (Søvind

s.); suw9l (svale) jæn i hans æj^n fjæt

(D.); hre^s i hans éj9n fjét (Røgen) o:«
steges i sit eget fedt, fig. ; æ fæt vel

oltir åivmå (Mell. Slesv.) o: de rige vil

altid have magten; dær æ hwærkøn fjæt

æhr skit mij9r i dæ^ støk mark (vestj.)

o: det er yderhg udpint; dæ wor ene

f^øi fj^i ^ ^^^j ^ (Vens.) der vorder

ikke meget fedt at smelte af, o: der

bliver ingen sønderlig fortjeneste; vel do

it hlyw hæj3, så æ do it møj fjæt wåø

brændes, Kr. V. 169; jfr. gase-, heste-,

hunde-, mad-, mølle-, nyre-, pluk-, rokke-,

skumme-, stege-, suppe-, svine-, Sønder-

honinger-, vibe-. 2) smærte forårsaget

på et bestemt sted el. ved et bestemt

redskab; se hegle-, hessel-, hæle-, karte-,

nydje-, pukkel-.

fed-tarm, no. fij^dtarm (vestj.), nok

også: fjættærm (Holstebro) endetarm.

fedtbeg, no. fjætpeq de (Malt) beg

dannet af fedtsmorelse.

fedte, uo. fjæt -dr -H (D.) bestryge

med fedt; æ læjpr ska fjæt9s gåt in

(vestj.); i særegen betydning Kr. IV. 292:

stryge leen; f— med noget, go å fjæt

omkre'ti (D., Malt) tage uforstandig, klodset

på noget, så arbejdet ingen vegne kommer

;

f— om (Andst) færdes omkring, el. under

sit arbejde være ude om uærlig vinding.

fedtebrød, no. se fedtogbrød.

fedtefad, no. fjétfaj (Søvind s.);

kom i fjétfat (Vens.), i fjétfajH (Søvind)

i forlegenhed, alm. ; i et byrim: Hygum
er et fedtefad, JæUing er en arm stad,

Kr. IX. 120. 2i»l, o: et frugtbart sted.

fedtekræmmer, no. fjætkræmar æn
-c^r (D., vestj.) = fedtlap.

fedtelse, no. fjætdls de (vestj.) noget,

der er fedt, smorelse.

fedtemikkel, no. fjætmek^l æw (vestj.,

Agger) = fedtlap.

fedt-engle, no. flt. J. T. 339, en

plante, scorzonera humilis L. (Himmer-

land).

fedteri, no. fjæt9ri'j de (vestj.) al

slags nærighed
;
gor f— i æ kåH, snyde

i spillet, jfr. pakke.

fedtet, to. fet9 (Agersk.); fjét^ (Sø-

vind, Vens.); fedø (Sundv.); fjæp (vestj.)

(værd), Kr. IX. 246. 29 (Lisbj. Terp); de so— 1) = rgsm.; æ kaskæ't æ så feda,

komme no it de fjet ve", Yuelb. 51, o:

det angår nu ikke den sag; spøgende:

de æ skit å it fjét ha, få så ka æn it

smor sarml (Gjedv.)
;
go i fjæt (Thy), om

vi ku gæn kåk kådl å dn (Sundv.); cøt

æ fjétd (Vens.) fedtet o: fedt. 2) over-

ført med betydn. af nærighed, tyvagtig-

hed, han æ så fjcep, æn ku klin ham
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åp te æn vek (Andst); een f— hwh, f
—

bror (vestj.) en nærig person.

fedtfingret, to. fjætfen^rH (vestj.)

tyvagtig, jfr. begfingret.

fedtgrever, no. fjætgromr flt, (D.)

kødstykker, der bliver tilbage, når fedt af

slagtede svin er afsmeltet; se grever.

fedtgris, no. fjetgrijs i (Vens.) en

fed person.

fedthus, no. tyk, fed person; „aio

saj skruj imel fjethuus fast", Jyd. 1. 9. l,

jeg sad skruet fast mellem fede personer.

fedtkjendst, no. fjætkænst (Mors,

Thy) gammelt opsamlet fedt, der bruges

til smorelse.

fedtkringler , no. fjætkreiiUr flt.

(Rkb.) fedtojne f. eks. på kødsuppe.

fedtlap, no. fjætlap æn (Malt)
; fetlap

æn (vestslesv.) = fjetpiq (Han h.) = fjæt-

syl (D.), en nærig person.

fedtlæder, no. fjætlæj^r de (D.,

vestj., alra.); fjetUp (Søvind) — læder til

stovler el. sko, som smores med fedt,

forsk, fra blanklæder (s. d.), som vikses;

deraf: fjHUjestøwdl flt. (Søvind), fedtlæders

stovler.

fedtmelmad, no. fjætmælmad æn
(vestj.); fjætdtnælmad æn (Agger) — en

skive brød med fedt på for smor; ,å æ
dåe ahter (efter) fæk æ dræng en hall »o synes beslægtet med fange.

fedtskaffer, no. fetskafsr æn (vest-

slesv.) skalleren ved brylluper og andre
gilder; jfr. befel.

fedtsmorelse , no. fjætsmør^ls de

(Agger) smorelse, til stovler f. eks., fordi

den væsentlig består af fedt.

fedtstikke, no. fjHstek æn -ar (Vens.)

træstikke til at smore fedt på stovler med
(Vens.); skældsord (Tåning).

fedtsværte, no. fjHswgt de (Søvind

s.) = rgsm.

fedturt, no. J. T. 323, en plante,

leverurt, parnassia palustris L. (Mols).

fedtæg, no. et æg uden skal, som
honsene lægger, når de er for fede, Sgr.

V. 123. 691 (Thy).

feg (?), to. feq (Levring s.) ; han var

feq å ferm, i ivrig bevægelse, glad ved

at modtage gæster; jfr. fige, firme.

1. fege, no. — 1) kom i feqi tnæ H
(Røgen), jfr. Tkj. II. 97, Jyd." I. 39. l,

komme i klemme med noget, i fortræd;

få feqi åpo jæn (sts.) få en i klemme.

2) feqd æn (Søvind s.) en mistænkelig

person.

2. fege, uo. gribe, fange
; fæk do fora

feqit? (Røgen); »Ul å ane vild dyr . . .

drawet u få å fegi dæm nue", Jyd. I.

56.2 (Lisbj. Terp.)
; feqit tf. (sts.) klemt;

fjetmelma", Yuelb. s. 47; se sladre.

fedtmund, no. fjætmoå æn (D.)

en, som snakker folk efter munden.
fedtmås, no. fjetmås æn (Vens.)

person, som lever flot og fedt.

fedtogbrød, no. fet<)hrø et (Vlb.)

fjét'^hrøf e (Vens.); fjetahrø æn (Søvind)

fjæphrø æn (vestj.) — brød med fedt på
fidtebrød og knapost det er Stavns fro

fegelere, uo. se figle

feghue, no. se fæhoved.

fej, to. ' fæi flt. fæj (Mors, Ulvb. h., Ag-

ger); /"éji (Agersk.) ; de vår il fkj{Agersk.)

ikke bestemt til at dø, om kreaturer; de

vår f—, om dyr el. msker, der dør af

tilsyneladende lidt el. ved ulykkestilfælde;

nærved at dø (Thy); dær ær eijdn fæj
fdlk hære'n (sj. Mors) siges, når maden

kost, Kr. VI. 332. 138 (Sams) ; do vel nåk 40 kommer ind og koger på bordet (jfr.

fåte'n et f— (Vlb.) ; hå do ene løst te å

ti9n é støc fjét å hrøj? (Vens.) siges til

sladderhanken; eller han skal have et

fedtebrød med tow (uld) på (Thy), Sgr.

VIII. 48. 102, jfr. 207. 102; se sladre;

ske fjet9hrø mæ knæ9rdn (Randers) o:

være kalveknæet.

fedt og magert, no. fet å mawH
(Sundv., alm.); fæt å niamrt (Bradr.)

Kr. VI. 285. 325), ingen, der står døden

nær; dæn jén o wos æ fej, for a kun

ejt hn dæ (Lild s.), også Agger, jfr. Kr.

VI. 285. 327; han wå no et fæj, dæfår
slap han wal fræ 9t el. fæi man gor H
ålti il (vestj.), jfr. J. K. 360. 4; ær an féj,

så æ dær ena rai (M. Slesv.); jfr. for-

tællingen Kr. IV. 249.358 „fej eller ikke

fej " : når der er en fej mand på et skib.

et kortspil ; i det efterfølgende spil tager so så skal han afsted, men når han ikke

de tre første stik beterne fra det forrige

spil og kaldes: di fea stek; jfr. nikort.

fed-tråd, no. fétrd i (Vens.) tråden,

hvormed feddet sammenbindes.

er bestemt til døden, skal han også nok

komme tillive igen; jfr. Aasen feig, isl.

feigr; mnt. vege, Sch. Liibb.

fej, no. se find, finne, Qende.
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fejdom, no. fæjdom (Mors); de æ
f—, om den syge, den visse død: de

æ mod f— mæ ham^ mod døden.

feje, uo. se Qere.

feje, uo. fæj -9r -et fæjH (D., Sø-

vind; Bradr., Ang.); fej el. fei fej9r fejd

fejd el. fej (Vens.) = rgsm.
; fæj æ kvon

owdr (Agersk.) feje aks og avner af det

tærskede korn; når en pige fejer gulv,

må hun ikke feje gulvskarnet ind under

dortærskelen, så bliver hun ikke gift med
en ungkarl, Kr. IX. 43. 479; man må
heller ikke feje gulvsandet over dortær-

skelen, thi så fejer man pengene ud,

Sgr. VIII. 179. 719, det skal samles og

fejes op midt på gulvet, nr. 721; heller

ikke må der fejes i et værksted, thi så

fejes søgningen ud, J. K. 394. 1270 flg.; der

skal fejes, hvor ligkisten har stået, ligeså

i den port, hvorigennem den døde er

ført, Kr. IX. 62. 684. 85; se fejemog, gjen-

ganger; jfr. mnt. vegen, Sch. Liibb.

fejeblad, no. = fejetræ, se under

dette i ordfortegnelsen, Kr. V. x.

fejekost, no. fæijkwbst een (Andst)

= rgsm.; se lime.

fejel, no. uo. se fjæl, fjæle.

fejelse, no. fæj9ls de (Holstebro,

Agger) fejeskarn ; en frugtsommelig kvinde

må ikke tage f— op i sit forklæde, så

bliver hendes born lusede, Kr. VI. 252. 3.

fejemog , no. fejeskarn ; når man
gor rent i forgangen, må man ikke feje

fejemoget over dortrinet ud i gården, så

fejer man lykken ud af huset, men man
skal samle det op i sit forklæde el. på
fejeskovlen og bære det ud, Kr.VI. 293. 394;

se feje.

fejer, no. féj^r i -9r (Vens.) en fyr,

spradebasse, landstryger; se skorstens-.

fejeskarn, no. fæjskån de (Rkb.) =-

rgsm.

fejeskovl, no. = fejetræ, se fejemog.

fejetræ, no. fejespån; skuffen eller

pladen , hvorpå fejeskarnet opsamles og

udbæres; Kr. V. 113: hun vilde have

fejetræet til at hytte sig med, dersom
der skulde komme noget efter hende.

1. fejl, no. fæjl æn fæjhr (Agger);

fæ^r e\.fæjl æn fæjbr (D., huk. Vens.);

fkjl el. fejl9 æn = flt. el. féjJ^rd sj. (Sø-

vind)
; fæjl9r æn — flt. (Sønderj., Ribe, Malt

h.); fæjl æn -s (Fjolde, plt. flt. fehr) =
rgsm. ; hwa hår æ for te fæjl ? (D.) o : hvad

fejler fåret? de ær åtti næmør o sijp

andres fæjl en de ær o hlyw si æj^n war
(vestj.); fæjl o fål får ah man, mjæsi

få dæn, dær hår mjæst fåstan (vestj.);

dé war en fkjh te hari gik hæn å Jcøwf

dæn gq9 (Søvind), et fejlgreb; „det er der

fejler ved", Kr. III. 160; han kunde nok

se, der var fejler ved det, s. 1 70, o

:

spøgeri, trolddom i det; fejl og fejler

synes ikke at kunne skelnes i betydningen

;

de æ hehr edn fejl, de ska do ha ræt i!

(Vens.) siges som samtykkende svar; kom
te fæjl (Malt) komme til skade, gå i

ulave; jfr. mnt. feil, Sch. Liibb.; htsk.

fehler; skriv-.

2. fejl, to. bio. fæjl (vestj., alm.) =--

rgsm.; æ fæjl væj; go, grif, ræjn, sij9,

sig, tæj fæjl (D.); fejl hat; du ho to

dæn fejl (!), du sku hdj to dæn on (Sø-

vind s.).

fejlap, no. se finlap.

fejle, uo. fæjl -^r -t -t (Agger);

fæjl -9r fæjl fæjl (D., Agersk.); fhjl -d

-dt -H (Søvind s.) — 1) mangle, æ klåk

fæjhr æn kuti'jr i tol (D.). 2) de fæjl^r

får ham, el. fæjldr ham, el. hati fæjhr,

tager fejl (D.); de ka it fejl (Søvind) o:

det må være således; det kan fejle for

den bedste, det har så galt fejlet for

mig! sagde skrædderen i Holstebro, Kr.

IX. 114. 233. 3) skade noget, være

syg(?); jfr. htsk. fehlen, mnt. veilen, Sch.

Liibb. ; fr. faillir ; bomre, misse, vante.

fejler, no. se fejl.

fejlfri, to. fcejlfrij (D.) == rgsm.;

dær æ læri te a æ f—

.

fejlgreb , no. ' fæjlgrev æn -grevdr

= rgsm.

fejlskrift, no. fæjlskrowt æn (D.)

= rgsm.

fejltagelse, no. en fejl tqqHs (Sø-

vind s.) = rgsm.

fejltrin, no. fæjltren æn (D.) =
rgsm.; et fejl tron (Søvind s.); fig. han

hdgek æn slem f— (D.); se forkert.

fejm (?), no. æ fæjm flt. (Lonb.)

remmene, hvori flskekurvene bæres; har

ordet noget at gore med favne (s. d.)?

-fejning, no. se over-.

fejr, talo. se fire.

fejrest, to. fagreste, smukkeste; nær

9d æ fæjrdst å low, ær dd fæjrdst å dø

(Mors); no hå vi ræt dæn fæjrdst ti

(vestj.) den skonneste tid, om sommeren;
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han gpr i sit f^jrdsf (N. Sams) o : or i

sin fcjresle alder; jfr. gldsk. fager, feyr

U. Bl. 1. 9, superlat. af fager; isl. fagr;

se favr, fekfyr.

fejser, no. fæjs^r æn (D., N. Slosv.)

fyr, person med noget underligt ved

sig; såmoj æn sær9 f— ; hwa æ de får

æn f— P

fejsling, no. se findsling.

fejst, no. uo. se fæste.

1. fejt, to. bio. fæjt (Lemvig egn)

anseelig, rask, om msker; æn fæjt kål,

piq; han Mm lovdn nåk så fæjt, nok

så stolt, rask; jfr. mnt. feit, Sch. Liibb.,

„geschmiickt, schon", fr. fait, lat. factus;

se fedt.

2. fejt. bio. fæj, fæjt (Bradr. ; Ang.,

Sundv.; alm. Mellemslesv.), forstærkende

tillæg: overmåde, særdeles; æn fæj goi

maå (Bradr. sj.); fæjt sydU (sst.); de ser

fæjt lier, de vår da fæjt! = meget, for-

bavsende, uden hensyn til om godt el.

ilde; undert. to.: jeg har en f— van-

slump, er meget ulieldig (Ang.); er det:

fælt, med overgang af 1 til j? jfr. ellers;

uforskammet.

fejtre, uo. fejt9r fejtdr fejt^ fhjt<)

(Vens.) fojte; haj kam féjt^ri, han kom
fojtende.

fekfyr, no. feifcft^r (Rkb.); kom i

f— mæ , i forlegenhed med; jfr. htsk.

fegefeuer, mnt. vege- el. vegenvur, Sch.

Liibb., skærsild; fegen besl. med fager,

fejr (s. d.); måske folkeetymologi, se

forfikket.

fekle og afledn. se figle.

fel, no. 1) fel æn — fit. (D., Læ-

borg, Sønderj.; i Bradr. itk. flt. fehr)-,

fæl æn fæpr (Vejr., Salling); fel æn
= flt. (Mors)

; fæl et = flt. (Fjolde, Rå-

rup s.). 2) føl9 e føUd^r el. føhr, el.

/øZM'o[r] æn e\. é = flt. (Vens.) — hjul-

fælge, 6 til et hjul, 12 til to hjul = en

„gang"; 24 = en „sløv"; hok fel åp
(Sundv.)

;
jfr. Aasen fela 4, fælge til hjul

;

mnt. velge Sch. Liibb., htsk. felge, eng.

felly.

felle, uo. se følge.

felling, no. se fælg.

fel-plade, no. følwoplå æn (Vens.)

plade tømmer, hvoraf fælger udsaves.

felt, no. fælt (vestj.); fæle (Vens.)

— 1) = rgsm. ; ud te fri f— (vestj.);

åpå frie f— (Vens.). 2) æ fælt, glds.,

Kristiansfelt (Nordslesv.) ; se Borg, Lund;

jfr. htsk. feld; glfris. feld, field; eng, field;

hekken-, lådden-.

felthat, no. de yngre piger [i Vor-

basse] bærer et slags hatte, kaldet „felt-

hatte" (fra Kristansfelt) af sort taft. Frost,

Vorbasse s. 33.

felthue, no. = rgsm.; soldaten i

ævenlyret finder en gammel felthue; i

10 den står skrevet, at hver som snurrede

den tre gange rundt på sit hoved, blev

forynget, Kr. V. 222.

fel-træ, no. følHréj de (Vens.) træ

til fel.

feltråb, no. fæltrpv æn (vestj.) =
rgsm., kendingsord; „feldtrow! søb a;

sakkornommedjø ! sø di", BHch. Bindst.

feltskjær, no. = rgsm., kirurg; „så

skikket di ham da hen te en feltskærer",

20 Gr. GI. d. M. I. 227. 253, se advokat; jfr.

feltskærer V. S. O.

fem, to. se fim.

fem, talo. fæm (D., vestj.. Vens.,

alm.); fæm (Sundev., Ang., M. Slesv.);

fæ9m (Fjolde) = rgsm.
; færn kroii^, ør9,

doU, men : fæm skæUri (Søvind) ; æn fæm9
sæjs (D.) fem eller seks stykker; læ fæm
o syw vær liq (D.) lade stå til; go imæl

oh o færn (D., vestj., alm.) gå i uvished

30 om en afgorelse ; han ær et ve si ful

fæm (D.), han hær II ål sin fæm (Sundv.),

underforstået: sanser, o: han har ikke

sin fulde forstand, er ikke fuldt tilregnelig;

ved Risgård Bredning råber tiskerne til

kammerater: Pe Bis, når de har fanget

fem ål; fem er: fingrene på hånden,

Kr. Ævent. 306, jfr. Mhoff. 305; Mose-

bøgerne se Gr. GI. d. M. II. 68; jfr. isl.

i

fimm.
40 fem alener, no. fæm aUr flt. (D.),

fem alen lange brædder, se fire alener,

måls fjæller; æn færn al stoq (Søvind s.)

en fem alens stage.

femflngerbøisurt, no. J. T. 23, en

plante, akkeleje, aquilegia vulgaris L.

(Ålborg).

femflngerurt, no. J. T. 1 82. 293. 322,

en plante, potentilla reptans L. (Ålborg);

kragefod, comarum palustre L., „femfin-

50 ger" (Silkeb.); en gøgeurt, orchis macu-

lata L. (Rkb.).

femfleneret, to. se gatfel.

femhjorne, no. et femkantet kors,

der trækkes med en streg, J. K. 323. 5,
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kaldes i Sydsverrig , Maria vapnet", Wigstr.

II. 376. 405.

femkant, no. fæmkant æn (D.) =
rgsm.; deraf fæmkant9r9, to.

femkast, no. æn fæmkast awdr (D.)

en ager på fem såkasts bredde.

femkløver, no. fæmklbwdr æn (D.)

et kløverblad med fem småblade, betyder

ulykke; den som finder et sådant, ska

fo æn huw9rori (Andst h.) el. fandens fo

lykke, Sgr. VIII. 181
;

jfr. Sgr. IV. 91. 45,

Kr. IV. 406. 629, J. Kamp 167. 37, se

V^uttke nr. 130.

femkort, no. fæmkårt (D., Søvind);

fæmkwåt (vestj., Agger)
; fæmkåd (Sundv.)

;

fæmkåt, dæn sist stek æn rø, alm. kort-

spil; spilles hojt, kan siges: f— , sist stek

æn faq hus (Malt); et slaw el. spel f—
(Søvind s.).

femkorts rakker, no.

(Randers), se rakker.

- femmer, no. fæmør æn (Vens.) et

kort med fem ojne i spil; jfr. nier, tier.

femsel, no. to. fæmssl de (D., Søndj.)

;

fæmsdl (Vejr.); fæmsUd (Lild, Heil. h.);

fæms'<fli>d (Mors); fæmslø (Vens.) — toj,

som væves med fem „sel" el. „skafter";

fæmshd tøw (Heil. h.) bruges til dynevår.

femsindstyve , talo. ialtfald som
ordenstal : fæinsistym (Vens.)
90nde

femskaft, no. fæmskawt (vestj.);

fæmskawt flt. ? (S. Sams) = femsel ; de gor

i fæmskawt (Årh.) o: er meget indviklet.

femskeret, to. se fimset.

femtal, no. fæmtal æn = flt. (D.);

itk. (Søvind s.) = rgsm.

femte, talo. fæmt (vestj., D., Thy);

fæmt (Vens., Heil. h.. Mors, Agger); fæmt
(M. Slesv., Fjolde) = rgsm.

femten, talo. fflgw^w (D., vestj., Thy);

fæmt^n (Mors, Agger); fæmtdn (M. Slesv.,

Fjolde) = rgsm. ; stomr å lih f— (Rkb.

;

Valsb., alm.) et kortspil; i keglespil slår

man til 24; slår man over 24, går man
tilbage til 1 5, deraf tim. : de gek i fæmt^n
får ham, o: det slog fejl; han snak^r

sæj sjæl i fæmt9n, lisom Skyum præst
(vestj.) o : han siger mere end han skulde,

fortaler sig ; et antal af femten fangede so

ål kalder fiskerne: „Jeppes halvpægle-

flaske *, når de råber til kammeraterne
(Risgårds Bredning); jfr. isl. fimtån;

skure-.

femtende, talo. fæmt9ns (D., vest-

slesv., vestj.); fæmtsns (Sundev., Ang.,

M. Slesv.); fæmtanst (Fjolde); fæmt^nt
(Vens., Hell.h.); fæmt^nt (Agger); fæmtan
(Søvind s.) = rgsm.

femtenstreger, no. fæmt^nstræq9r

flt. (D., vestj.; Valsb.) et alm. kortspil,

hvor det gælder at få femten stik; der-

over er vinding, derunder tab.

femtinderet, to. se gaffel.

femtørv, no. „sætte i femtørv

"

(Valsb.) et arbejdsudtryk fra tørvegrav-

ning: tørvene stilles op i små bunker

på fem: to nederst, to retvinklet ovenpå

de nederste, en ovenpå, se Fb. Fr. H. s. 6

;

jfr. borre.

femøre, no. fæmør æn -dr (D.) =
rgsm., en alm. gangbar mønt; nævnes
alm. „bjornbakker", også kan høres „lade-

et kortspil 20 gårdsspecie " , der dog nok er sællandsk;

„Gronhoj specie" (Fjends h.), Sgr. Il,

90. 433.

femårs, no. fæmos æn (D., vestj.);

fæmtos æn (Vejr.) — hest, som er fem

år gammel.

feng, uo. ft. se få.

fenne, no. fæn æn -dr (D., Vestsl.,

Ang.) en indgrøftet englod; jfr. U. Bl.

s. 176; se Aasen, isl. fen, sump, mose;

den 30 mnt. ven el. venne ; eng. fen
;
græs-, marsk-.

fennike, no. J. T. 149, en plante,

myrrhis odorata Scop. (Thy, Ålb.).

fente, uo. se fængte.

fep, no. uo.

fer, no. to.

-ferbandt
,

htsk. verband.

ferge, uo. fer9 -r -t ferH (Ploug-

strup) ved indstændig bon bevæge til;

40 han ståj o ferdt ham får H; do skal et

se fip, fippe.

§e fed, fjer.

no. se blok-, kryds-

trdw, han vel fers dæj te H; do vel nåk

hælst fer9s te at; jfr. Aasen farga, presse,

ny isl. fergja; færge.

ferm, to. færm (vestj.) = rgsm.;

æti f— piq (vestj.), en rask, dygtig pige;

di wa færm impi mæ, de æ færm falk

(Gjedved) venskabelig, imødekommende;
jfr. Aasen; tsk. ferm, ferm; fr. ferme, lat.

firmus.

fermeri, no. ferm^rij (Holstebro);

han håhr hans hæjst i æn swær f— ,

orden, godt huld; jfr. førm.

ferre, uo. se ferge, firre, færge.

ferrel, no. se feddel, fedel.
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ferrelstok, se feddel.

ferreve, no. fet-dve' æn (D., Nørv.

Tørrild h.); fcer^ve' cpw (Agersk.); i ordet

ligger fores tillingeu om en ojeblikkelig

bestedelse, hvor noget indtræffer, der

bringer forvirring; a kåm i en gråw f
—

(D.) forvirring, angst; i dæn f— ær H
et næm å kom i taijker om de reet (D.);

de .
vår liq i dæn færave', vi skul in te

mælmar (Agersk.), ojeblik; måske be- lo

slægtet med fidde (s. d.); jfr. firrevid,

Kalk. s. 543.

fers, udrbso. se furs.

fersk, to. fæsk flt. fesk (Agger);

fæsk (Vens., D., Søvind s., Heil. h.) —
1) usaltet; f— sop flt. (D.), fresk sop
(Valsb.) suppe kogt på fersk kød; f— cø

(Vens.), nyslagtet kød, f— fesk fisk som
nylig er kommet fra havet (Vens.) ; roden
er f— endnu (Ang.), o: frisk, mods. rådden.

2) i særegen betydn. : han æ fæsk otn

hans fædar (Agger) våd om fødderne;

hans humsdr wa fesk (sst.), hans strom-

per var våde. 3) et legeudtryk: den,

som har leg i langbold, modsat rådden
(s. d.), Sgr. VIII. 64. 107; jfr. Aasen fersk,

isl. ferskr; frisk.

ferske, uo. fæsk -ar -dt (Rkb.); å

f— ud, udbløde salt kød og fisk.

-fersket, tf. se ud-. so

Ferup, no. en by i Koldingegnen,

men navnet bruges i tim. : rejse til Ferup
(Vrads h.) gå i seng; jfr. Nyrop, V. Sk.

s. 98; Nord. Tidskr. f. Fil. ny række
VII. 128.; se sove.

fes, no. fe»s de (Vlb.) løs mosejord,

mnt. vesene, vese, Sch. Liibb., trævl;

se fajs, fis, horsekjød.

fesen, to. fesdn (Lindk., Ang.) bleg,

dårlig af udseende; dæ'h dræid sijar så*^

f— ud (Malt); se fis.

feset, to. fesd (Valsb.) af løs mose-
jord, om tørv.

fessel, uo. se fedsle, fisle.

fest, no. fæst æn (D., vestj.. Søvind

s.) == rgsm.
;

gledala fæst! (Søvind s.),

hilsen på kirkelige hojtidsdage; glæåab

fæjst ! (Mors)
;
gledaU fæst ! (Agger)

;
fæstld

to. (D.); jfr. lat. festum.

fest, bio. se først.

festel, no. se fistel.

fet, no. se fitte.

fetallie, no. fdta'li itk. (Vens.); fita'li

(Agger) — sul til brød; de kommer jo

ind og beder om fetalh, Kr. VIII. 187;
jfr. mnt. vitalie Sch. Liibb. ; fr. victuaille;

mit. viclualia flt. levnedsmidler.

fetalliebroder , no. fHa'lihror i

(Vens.) en person, som spiser meget,

(også Løgstør); jfr. mnt. vitalienbrodere,

Sch. Liibb. under vitahe: navn på sø-

røvere, som bragte kong Albrecht, der

blev belejret i Stokholm (1392), levneds-

midler.

fettel, uo. se fitle.

fl, no. uo. se fid, fidde; to. se fed;

talo. se fire.

fibel, no. fifel æn -fø (Sundeved)

abe-bog; jfr. htsk. fibel, huk.; lat. fibula,

et spænde.

fid, no. fjd æn -r (vestsl.) lavt

sted i marsken, hvor vandet går ind; jfr.

Aasen, isl. fit, huk., lav engslette; gldsk.

fid, Kalk.; se fed.

1. fldde, uo.

iida -r -t -t (D., Andst);

fidi -dr -dt -at (Lonb. ; Thy);

firi nt. ft. tf. -ar (Vejr.);

fij -ar -a -a (Vens.) —
1) flette, med halmsimer stolesæder, el.

med ris, f. eks. i de gi. bindingsværksbyg-

ninger- mellem tømmerstokkene, i hvilket

fletværk der klaskedes ler
; fij i stuwal, a

æ we d fij (Vens.); jfr. kline; /"— sam9l

(Thy) bringe garn i uorden; fida æ pomp
(vestj.) omvikle pompen med halm. 2) go

å f— (alm. vestj.) være langsom til arbejde,

til at blive færdig; han vel fidi sæ fræ ad

(Rkb.) ved undvigende tale se at komme
fra et løfte el. anden forpligtelse; fij mæ
nua (Vens.) begynde på noget, uden at det

har fremgang; jfr. Aasen fitja, sammen-
trække en snor i løkker og slojfer; fed.

2. fidde, no. fidi de æn (vestj.); firi

de æn (Vejr., Agersk.) — 1) vel egtl.:

fletning
; fijarn ær åpslet (Vens.) o : halm-

fletningerne på stolesædet er opslidt; de

æ gan i fida (Lindk.) det er gået i filte;

firi (Thy) kurre på en tråd; noget, der

er indviklet, forhekset, kæltringeagtigt

:

rfær æ fida ve losan (Støvr.) o: sagen er

ikke ren; „de dh wa fii we kati ku di

nåk skon", Grb. 158. 5, o: at det ikke

var rigtig fat med katten, kunde de nok

skonne, ligeså Grb. 162. 23; gi fidi får

(Lonb.) komme med vrovlet, undvigende

tale; dær æ firi ve at (Agersk.), o: der

er kæltringestreger ved det; dcer æ firi
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wej9r (Agger), også: dær æ pH we ce

wærk, når der er vanskeligheder ved en

sags gennemførelse; jfr. fidder, 1. fidde.

2) æn firi (Vejr.) langsom person.

fiddebasse, no. fiddhas^ æn (Øl-

god s.) person, som arbejder langsomt

og dårlig; == fiddbdws (Malt) fiddebukse.

flddefut, no. se fillefut.

fiddeknude, no. fidsknud æn (Lind-

knud) en sammenfilti'et knude.

se J. K. s. 323. anm. 6; ordet forekom-

mer spøgende anvendt i Sv. Grundtvig,

Danske Folkeæventyr (1876) I. 45; War-
ming forklarer det som isl. fit i vef:

tværtråden mellem rendegarn i en væv;

J. Saml. VIII. 277, se vave.

flddre, uo. fiddr -6rdr -6rdt (D.)

tale over sig, om syge.

flddivavestjamp, no. ftdiva'wstamp

10 æn (vestj.) • tåbelig vrovler.

flddekræmmer. no. fid^kræmffr æn
-3r (vestj.) = fiddebasse.

' flddelomging , no. betegnelse for

en ting af en aparte faqon og ubekendt

bestemmelse, jfr. fortællingen derom, Gr.

GI. d. M. II. 202; se fillegimpe.

flddemikkel, no. fid^mekal æn
(vestj.); fidi- el. firimeksl (Agger) — 1)

}= fiddebasse; vrovler, dårlig arbejder,
j

2) gammeldags dans ; der synges eller 20

spilles til, den ligner noget den danseleg,

som i vore dage kaldes at væve vadmel;

der begyndtes: iqtc9s wå pd9mek9l te

wås, iawtdn kotriør han hær; fid^mek^l

da, fid^mekal da, å hrva vil do dær! (D.);

den sidste i kæden var f— ; ordene var

lidet sommelige; ska vi no et hå æ fe&a-

melpl støk? det er sagtens = feder-

mikkel, J. Saml. I. 314 (Vens.), også

Agger. i

fldder, no. fi&ar de (D.); de æ hår

f— , om syges meningsløse tale.

fldde-rede, no. i tim.: det går i

fid^re (Fanø), i filte.

fldderi, no. fid^rrj (Fanø) lang-

somt og endeløst arbejde.

fidde-rædde, no. fid^ræj æn (vestj.)

= fiddebasse; rædde 0: testis.

fiddestol, no. fijstul i (Vens.) stol

fidibus, no. filipus æn -9 (Søvind s.)

sammenlagt stykke papir, hvormed en

pibe tændes; htsk. fidibus, findes alt i

midten af det 17. årh., „studenten-

ausdruck, dessen entstehung bis jetzt

nicht sicher ermittelt ist", Weig.

fidus, no. pdu's æn (vestj.), a hår

eri^n f— te H, tillid; lat. fiducia.

fied, to. se fed.

fiel, no. se fjæl; uo. se fjæle.

fier, no. se fjer; to. se fjermer.

flesk, no. se fisk.

fif, no. de æ jæn dær æ ppr i (D.)

kneb; jfr. htsk. pfifT (af pfeifen) , det

samme.
fiffa, no. forsangeren råbte: nok

en fiffa! og hurra gentoges tre gange;

J. Saml. IV. 234 (N. Tranders) ; lat. vivat,

han leve.

flffelfinger, no. fjæfslfeti^r æn (D.)

en famlende og klodset person.

fiflfelvorn, to. fefalwon (Malt) som
tager famlende usikkert på alt.

flffelværk, 'no. fjæfalværk de (D.)

klodset, dårligt arbejde; se fisselværk.

fifkam, no. fifkam de (Bradr.) =
femsel; platt.

flfie, uo.

fifdl -fldr -fdl (Agersk.);

med flettet halmsæde; Grb. 110.50: „dic« fefal -pr -fal (Malt);

de gani9l skramdl hlhw hyt om mh nyj

boskah untaq^n mus (moders) fiistul".

fiddevorn, to. fld9won (vestj.) ind-

viklet, vrovlagtig.

fiddivave, no. fiUwa'w (Røgen);

fitvriwa'w (N. Sams) — 1) de gpr el.

kom9r i fid9wa'w el. -wå'w (Andst, D.),

i urede; å kom i fed9rhva'w mæ 9d

(Mors) i forlegenhed , ligeså feritva'w

fjæf9l -pr -f9l (D.)

1) tage famlende og usikkert på noget;

Molb. har fiple; han ggr så sær å fepr
omkre'ri, driver, klatter med hvad han

har i hænderne; dernæst fig. være usikker,

famlende i tale og tanke, de fpr får

ham, det rabler; han hlow ve å fif9l

omkre'fi mæ 9t, vilde ikke rigtig ud med
meningen. 2) snyde f. eks. i kortspil,

(Vejr.). 2) æn fidiwa'w (Rkb.), en sen 50 se figle; jfr. isl. fifla el. fipla, berøre

person, el. en, i hvis tale der ingen rede

kan findes, som ikke kan el. vil give

ren besked. 3) æn fidivå'w (Sundeved,

Gj. h.); fir9wa'w (vestj.) = drillepind 2,

med fingrene.

fifleri, no. fepri'j de (Malt), a ku

tøk, dæ wår f— ve 9t, uærlighed, jfr.

figleri.
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fif un dortig, talo. slå f— mæ
æ bijc^n (Malt), gå kalveknæet, sætte

benene overkors; ordet er plt., betyder

35, billedet kommer først frem, når det

skrives med romerske taltegn XXXV;
han yek å spedl f— u— rf— (Åbenrå),

O: lapsede sig, se ben.

flg, no. fil (Andst) — 1) hast, il,

i tim. dær æ tval e^^n fiq o far, ingen

il på færde, det haster ikke. 2) i udtr.

:

Jø fiq æ (Vens.) gore nar ad; dæn^n
(dengang) wi jik te skuwd satndl, wil tci

håt9 (har lad) jø fiq æ ham, no ku wi

prow 9.

fige, uo. se fyge.

fige, uo.

fiq, fiqpr fn feqm (Agersk., D.);

fiq fiqdr -H -H (Andst) —
ile, haste, a feq ålt hwa a kun får o

mød ham (Ølgod s.); /"— mæ æ arb^d,

han fiq'ir H gråw (D.); fiq H så! (D.);

skynd dig; fiq å ferm (Elbo. h., vestj.)

være rask i bevægelse; jfr. Aasen fika,

også SV.; isl. tikjast.

flgearbejde, no. fiqarbad (vestj.)

hastværksarbejde; „f— er skidearbejd !

"

sagde Uglspil, han havde været henne i

syv år efter brændevin til sin mo'r, og

da han så kom hjem, slog han flasken

istykker i doren, Gr. GI. d. M. III. !21i2. 90.

flgelig, bio. fiq9la (D.) ilsomt, han

(jpr så /—

.

figen, no. fiq^n æn -9r (D., vestj.)

= rgsm.; jfr. mnt. vige, lat. ticus; øre-.

figentræ, no. i år er du hgesom
et figentræ, som bladene er faldne af,

Kr. I. 83. 7.

figeværk, no. fiqværk de (Malt) hast-

værksarbejde, alm. tim. /'— æ skidværk.

figl, no. feql (Røgen s.); dcer æ
/"— i H, snyderi, uredelighed.

figle, uo.

fek3l fekUr fek^l fekal (D.);

feq^l feqUr feq^lt feq^lt (Vens.);

féqBl (Lild s.);

fik9l fikUr fikalt (Brad.);

feqsle'r feqdle'r feqaler feqHe'r (Agersk.)

— smigre, sledske; å fikal få jæn (Bra-

derup)
;
feqal mæ 9 el. f— i korti (Vens.)

snyde i kortspil; o fekdl mæ nåw^t (D.)

begå kneb på en fin måde; da stjal han

i kortene eller feglede, Kr. IV. 233. 330

;

ordet synes at gå over i fifle: de fekal

el. fifdl får ham; jfr. Rietz fikkla, anstille

sig; der henvises til nedersaks. fycheln,

det samme; eng. fickle to, ustadig.

figler, no. feqlar i = flt. (Vens.);

feklar æn (D.) — en bedrager (Vens.);

en som sætter ondt for andre (D.).

figleri, no. feqbri'c de (Vens.);

fekl9ri'j de (D.) — 1) uredelighed, kom
i f— mæ 9t, i forlegenhed med noget

på grund af uredehghed (D., Vens.); „så

wa de no som de sku veh , å engen

fegleri i de mie", Tkjær. II. 84. 2)

også slet og klodset gjort arbejde.

fijuUer, no. i udtr. kom i fijwhr

mæ H (N. Slesv.) knibe, forlegenhed.

fik, uo. ft. se få.

1. fikke, uo. Mb. „fikke el barn", give

det ris; „få en fikket øst", få en riset

rumpe (Sønderj. eft. Outz.).

2. fikke, no. fek æn -ar (Mors, Hmr.)

;

fek el. fek æn fekar (Vens.; Agersk., Ang.)

;

feka flt. (Sundv.) — lomme; Agersk.,

Sundv., Ang., Bradr. del alm. udtr. ; andre

steder i Jyll. skelnes niell. kowllom og

bowsfek (Hmr. ; Vens.)
;

jfr. mnt. ticke

Sch. Liibb. ; htsk. ficke, sagtens oprinde-

lig en i klæderne fastgjort pung; mit.

ficacium, af ficare: hefte fast, se Weig.

;

bukse-, præste-, ur-.

fikkebog, no. fekboak æn (Aiig.)

lommebog.

fikkedug, no. fekduk en -duk (Sun-

deved) — fekklur H -Mur (Agerskov)

lommetorklæde.

-fikkelse, no. se for-.

fikkelstjært, no. Mb. person, som
hykler for andre (Ribe) efter Moth.

fikkeskilling, no. fekskæUri ogw (Sal-

ling) lommeskilling o: lommepenge.

fikkeskrædder, no. fekskræpr æn
(Hmr.) en dårlig skrædder, der kun kan

sy lommer, jfr. bæslingsnedker, klatten-

smorer, nellikesmed.

-fikket, tf. se be-, for-.

1. fiks, no. feqs æn (Agger) fyr;

hwans æ de for æn f— !

2. fiks, to. feqs el. feks (D., vestj.) =
rgsm.; du ær feqs, du bur o hi færm
(vestj. alm.); feqs ær er^an nar (Malt h.),

siges, når et barn ikke vil lade sig narre;

hqj æ feks å fare, fuldfærdig (Vens.);

feks i klæjarn (Sams) pyntet, pæn; „diæ

mi fisk håd a fiks i behold". And. fiskeri;

jfr, htsk. fix, tør næppe sammenstilles

med lal. fixus, se Weig.
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fikse, uo. = feqs jæn åp (Agger)

pynte en op.

fil, no. fil æn fil (D.); fil i best.

fil flt. fil el. fel fæl fel (Vens.); fæl æn
fæl (Rkb., Mors, Agger)

; fijdl i best. -i

flt. fijal (S. Sams) = „filen skal gore

noget!" sagde klejnsmeden, han filede

et plovjærn, Sgr. III. 187.1044; „æ fil skal

åw gør nåu>H!" så han æ smæj, da fil

han træj pun aw (D.)
;

jfr. mnt. vile Sch. lo

Liibb. ; htsk. feile hunk. ; eng. file
;
grov-.

1. file (?), no. fæl æn best. -9n flt.

-3r (Vens.) en hore.

2. file, uo.

fil fil fil fit (D.);

fæl -9r -9d -dd (Lonb., Mors);

fil -dr -t -t el. fel fæUr felt felt

(Vens.)

;

fæl -9r -t -t (Agger) —

filklemme, no. filklæm æn -^r (D.)

filklo.

filleben, no. se firben.

filledings, no. i udtr. som: æn sær

fiUde'tis (S. Hald h.) en Iqjerlig ting.

flllefut, no. fildfu-t op« (Andst), måske
også: fid^fu-t (Malt); filifu-t el. filifu't-

måqdr æn (Hads^ Vor h.), upålidelig person,

dårlig fyr, en person, som ej holder ord;

„fiddifut'', person, som bringer alt i urede,

se fidde; grundbetydningen er dog vist:

fiUe-fut, pjaltefoged, norsk, således: „do

mo å ta di tamises unneskiøt på, få om
nuen sku si do band di huesbond, di så

ku si, wi wa ingen filifutter", And.
Bars. O: ingen pjaltede personer; jfr.

Aasen filla, pjalt; fut, foged.

fillegimpe, no. fildje'mp æn (Vens.)

— 1) en tosset og fjantet pige. 2) noget.

1) = rgsm., arbejde med fil; fig. arbejde 20 man ikke ved, hvad er, el. et redskab.

med sløv kniv, jfr. filke ; se skam-. 2) køre

ganske langsomt gennem sand (vestj.).

filer, no. fil9r æn (Mors) gerrig

person; se skov-.

filfugl, no. filfowl æn -fbwl (Tå-

ning) musvitmejsen; den siger: sli din ti!

Sgr. I. 106. 419 (Tåning); når den „filer"

meget, betyder det dårligt vejr, Sgr. III.

104. 411, jfr. IV. 78. 244, 159. 497. 508;

jfr. filsmed

filing, no. i tim. a fæk fipri o ham
(Lonb.) magt med ham, has på ham,

også Mds. h.
; fo æn gow9 fihtf å æ mon

(sts.) blive dygtig udskældt; jfr. fil; sne-.

filipns, no. se fidibus.

filipært, no. navnet på en hest i

æventyret, Kr. V. 274; den sidste del af

ordet kunde ligne plt. perd, hest.

filke, uo. filk -9r -H (Andst, D.);

felk -9r -9d (Agger)

lig, med sløv kniv, filende, jfr. fliske;

„Jens Liir sled i fjålen å filleked gruelig

åpå", Jyd. I. 46, o: filede med buen på
strengene; se od-. 2) han ggr å filkar

å (afsted) o ka et kom fræm, flytter

benene kort og kommer ingen vegne,

ligefrem og figurlig (Andst); med hensyn

til ordets afledning jfr. pilke.

flikeret, to. filkard (vestslesv.) hak-

ket, flosset, om hvad der er skåret med so

man intet navn ved på, derom kan siges:

de æ nåk æn f— te æn wermøl, jfr.

filledings, himphamp, himstergimst.

fiUegriker, no. filagrrk^r flt. (Ribe-

egn) krusedoller.

flllegojt, no. spøgende navn for:

penge; de §æhr å få fat å de hær fib-

go'jpr (vestslesv.).

fillek, no. filak æn (Vens.) — 1)

savfugl, skovfiler, talgpikker. 30 en ussel hest, helmis
;

jfr. krikke. 2) en

ung løsagtig kvinde; jfr. teddel 3.

filsben, no. filshijdn (Heil. h., vestj.)

elfenben; jfr. gldsk. fil, elefant; isl. fi'il,

af arabisk rod, se Kalk., Aasen.

1. filsk, no. felsk el. felskan de (D.,

Fanø), dær leq9r æn felsk el. felskdn o

æ mark om foråret o: gammelt, filtet,

tort, vissent græs fra forrige år; de æ
nåk æn gatrval felsk (D.) gammelt, vis-

1) skære uordent- 40 sent græs, der overtrækker mark el. eng;

den første plantevækst på enge, der lægges

til af havet og som mest består af salt-

urt, salicornia L. (Fanø); felsk (Ølgod)

tæt væv af vandplanter; jfr. Aasen feld,

pels, hårdække, isl. feldr, sv. fåll; gldsk.

fils, hårtæppe. Kalk.; se filt.

2. filsk, to. Mb. underfundig, be-

gærlig (Ribe) eft. Terpager; vistn. htsk.

filzig.

filskrue, no. felskru æn -9r(Vens.);

et sløvt redskab.

filkeri, no. filk^ri'j de (D.) slet og

uordentlig udført arbejde med skærende

redskaber.

filskru æn -9r (D.) = rgsm.

fllsmed, no. filsmej æn best. -smepn
(Tåning); filsme i best. -smei (Sams) =
filfugl; når f— synger ved huse, bliver
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det uvejr, Sgr. III. 126. 602: jfr.V. 45. 40G

(Sams); se filfugl.

filsprækker, no. felspræk^r i best. -4

flt. -<>/• (Vens.) døv, sløv kniv; jtr. sprække.

filspån, no. filspon de (D.); fel-

^IHVwn flt. (Vens.) = rgsm.

(?) filster, no. (?) felsUr om (Holste-

bro) ~ 1) et fed garn. 2) sammen-
filtrede vandplanter; se filk.

filt, no. /{1^ de (D., vestj. alm.);

felt rfe (Agger); ^2!c(Vens.) — l) = rgsm.:

tæt væv af hår og uld, alm., se hatte-;

fig. han æ hor i ce flt (D.) er en grov

karl
;
„haj e fijn i felci som Kræn Høu^s

hat^ de wa jow å swønhor" , Grb. 281. 38;

som Poul Rakkerbys hat, Gr. GI. d. M. II.

136. 182. 2) om hvad der bliver uredt,

garn, o. lign. de læv9r i flt (D.) ; i flcdr

(Vens.) ; de hæri^r sam^l i jæn flt (D.)

;

de æ gon i felt, lisom æ drærift mælmar,
Sgr. V. 28. 120 (vestj.) ; se feddel, filsk,

kork, vakke. 3) hatteskygge (Egebæk),

se skovl. 4) gjerrig person; jfV. htsk.

filz, mnt. vilt, Sch.-Liibb.

filte, uo. — 1) = rgsm.; bringe i

filte
; flt samsl (vestj.) ; de flc^r^s (Vens.)

bliver uredt. 2) flt -d -H (Søvind);

/— åp: tilhugge en træstamme firkantet.

filteri, no. flt^rrj de (D.); flc9rrc

(Vens.); felt^rrj (Agger) i tim.: o kom
i f— mæ nåw^t, blive indviklet i noget,

man ikke ser udveje til at rede sig ud

af, komme i forlegenhed med.

filtet, to. flta (D.); 09r9 (Ager-

skov); flc^ el. flc^rd (Vens.); felt^ (Ag-

ger) = rgsm,, om hår, uld, blår, garn.

filthat, no. flthat æn -hat (D.,

vestj.); flchat i (Vens.); flthat æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

flltpuds, no. fltpus de (Støvr.) fin

puds, som føres på vægge og glattes

med et pudsebrædt, belagt med filt.

-filtret, to. se sammen-.

filtrin, no. se fitriol.

filtsko, no. flcskow i (Vens.); flt-

sku æn (Søvind s.) = rgsm.

filtsål, no. fltsål el. -sol (Søvind

s. = rgsm.

filur, no. flu'r æn -9r (D., vestj.,

alm.) lumsk person; jfr. fr. filou.

filurendrejer, no. flu'rendræj^r æn
(Lemvig) =-- filur; jfr. lurendrejer.

filureri, no. flursri'j de (D., vestj.)

lumskeri, svig; „hqj wil hæhr ene swd

jan røb høw^ris flur^rij'^ , Grb. 58. 59,

han vilde heller ikke ret gærne røbe

hyrdens lumskeri,

1. fim, no. fim (vestj,, Mors) — 1)

fedme; du må et tå æ fim å H, det

bedste, fedtet, også af jorden; når det

har regnet, leqdr æ f^- å æ jowr i æ
amrrejn (agerrenen). 2) græsdække på
eng (vestj.); se filsk, flom, fæt; jfr. Aasen,

lofeime, fedthinde, eng. foam, skum.

2. fim, to. fem (Vens., Heil, D.); fm
el. fem (Lild s.) — livlig, rask i en ven-

ding; pyntet (Vens.), vist mest om kvinder:

hæhr æn lih å fem en æn stuw^r å grern

(D,, alm.)
;

„hon e så fem som di fem
frå Sérdslé" , Grb. 232. 64, ordspil: hun
er så fin som de fem fra Serridslev; jfr.

Aasen, fim, rask; isl. fimr.

fimet, to. fim9 (vestj,, Agerskov)

20 fedtet, klæbrigt at føle på, slimet, om
kød, der er nærved at være fordærvet;

også øl kan være f— (D.).

fimle, uo. femøl -mhr femølt femølt

(Lild s.) famle med fingrene; hari stor-

å femUr å kan ejt fen los^n; ddqpr9n

øw^rfemslt dæn bpn, a had fdt i støkar;

se mnt. vimelen el. vimeren Sch. Liibb.

„suchend herumtasten " ; fimre; famle,

fimmelfjæl.

fimling, no. feml^ri æn (Hmr.) et

lille stykke, af madvarer, kød, flæsk
;

jfr.

1 . fim
;
penge.

fimmelfjæl, no. femølfjpl æn (Ring-

købing) valkefjæl, fjæl til at valke på;
se fimle.

fimmer, to. fermr (Grene s.) vims,

stundesløs (^j. h.), jfr. 2. fim, firme.

fimmersk, to. fenvarsk (Mds. h.,

Sejling) vims; hun ræfpr så f— te de

40 æ fåh (Mds,), se 2. fim.

1. flmpe, no. XfemipX æn femp^r
(Åbenrå, Jordkjær) lysepind ; om opkløvede

pinde af fed mosefyr, der bruges som
pråser.

2. fimpe, uo. fernp -dr -dt -H (vestj.)

;

fernpdr ft. tf. (Vejr.) — ride småt; ride

ranke; „han fimpet hinne bon å hans

kneb", Tkj. II. 82, han lod hendes born

ride ranke på sit knæ
;
fernpd, fernpd, lird,

50 Md vi sådm tréj, fird! fernpd, fernp9

orn ijæ'n, vi hår nåk i dæ åljæ'n ! (vestj.)

el. fernp9^ femp9 forhal, åp o nipr a

bakBr o dål; se fimrehale; han fernpdr

aw; jfr, gldsk. fimp, kort hale, mandligt
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avlelem; fimpe uo. logre, Kalk.; fippe,

fokke, pimpe.

fimpetrav, no. femptraw æn (vestj.)

jævnt trav, vi kor i æn lih f—

.

fimre, uo. femør -mrdr -mrdt (vestj.,

Sall.; Vens.), ft. tf. -3^ (Agger) — 1) logre

med halen, bevæge hurtig; femør mæ æ
hål (vestj.) om lammene, som patter

deres moder, se fimrehale; „så kam

ståltrg (vestj.) ordspil: meget fin el. grov

fin; de æ gråw fin lisom ce Hærhørhg
djær spen (vestj.) el. sæjpbrø, Kr. VI.

318.48.49; fig. én fin fånø'w^ls (Søvind)

en tynd fornojelse. 3) om røst el. lyd:

hoj; om sanser: skarp til at opfatte; fin

i æ snak, æn fin hørdis (vestj.). 4) net,

pyntelig, dog tit med bibetydning af

noget overdrevet: hun æ så fin, hun

hon feni9ri mé héjdn , ak^rot som Pir,\«vedknap, hwa hipn hun vel sæt te æ jowr

nær hqj slo sqj åpå hans skrywdhoq"

,

Grb. 1. 9, hun kom farende frem og til-

bage med hænderne; jfr. fimle. 2) løbe

med raske, lette trin; han femrdr aw
(vestj.); dær æ sorn æn femrm o ham
(Holstebro) o: omløben, travl uro; jfr.

fim, fimpe, fippe, firme.

flm.rehale, no. fenørhål æn -hahr

(Andst) navn til fårene; i et bornerim

løv, løv femørhål!

åp ad bak^r, nipr ad dål! (vestj.)

når barnet rider på knæet; se fimre.

fims, no. fems æn (vestj.); fems i

best. -i, flt. fems (Vens.) — en muggen,

styg lugt (vestj.); fis (Vens.).

1. fimse, uo.

fems -dr -dt -H (vestsl.);

fems fems3r femst femst (Vens.) —
fise.

2. fim.se, uo. vimse; ræj å fems o| so håndgerning, f. eks. snedkeri.

(vestj.); . . . så hun ku gæn ær blarik-

svært (N. Slesv.); så fijn de hqj løc9r

(Vens.); så fin, te hun et ka fåne'm te

hun fis (vestj.); så fin som vår svin,

så glat som æ smæjs kat, så kgn som
æ skræjars hon (N. Slesv.); vet do vær

fv^n, så mast do li pin (Ang.); æn fin

dam (Søvind s.) ; di fin, de fornemme
(Søvind, vist alm.); snak fint (!) (sts.)

20 tale bogmålet; fin wæjU (Mors) smukt

vejr; fin hapl (sts.) net anstalt el. be-

kvemmelighed; do æ så fin te de æ
gråw, Sgr. 1. 191. 117.5, ordspil mellem fin

og grov; så fin som han war (Løgstør)

sledsk, indsmigrende; jfr. Aasen, fin;

ordet stammer fra lat. finilus, fuldendt;

fattig-, gnidder-, tjaller-.

fin, no. se fjende.

finans, to. finå'ns (Thy) nem til

sthr (Vens.) om born, der vimser om-

kring og kikker allevegne.

fimset, to. fems9 (vestj., Agersk.,

Vens.); nok også fjamsa (vestj.); femsad

(Thy) — om en styg, muggen lugt;

a tøq9s de låwtar så femsd hærin (D.)

om lugt af fise.

flmsket, to. femska (Mors); femsk^

el. femskara (Vens.) — 1) pyntet, glat,

finanseri, no. finå'nsarrj de (Mors)

;

fina'sori'% (Vensi^ — underfundighed, be-

drageri; jfr. gldsk. finans med afledn.

Kalk.: list, bedrageri; mnt. financie,

Sch. Liibb.

flnbrød, no. finbrø de (vestj.) hvede-

brød, småkager; jfr. J. Saml. X. 76, skal

bages til jul.

1. Find, no. navn på trolden, som

om msker (Vens.); se 2. fim. 2) som 40 byggede Vind og Alsø kirker, Kr. 111.

lugter stygt, muggent (Vens.); de løjpr

så femska (Mors); se fims.

fimstre, uo. ; læv å femstdr i bøpn

(Hovlbj. h.) løbe travlt omkring uden at

bestille noget; se fimre^ finstre.

fin, to. fin flt. fin (D., vestj., Ager-

skov)
; fipn el. ficdn itk. -t flt. fij9n (Vens.)

;

fijn flt. fijn (Agger) — 1) blød, glat at

føle på; de æ fin o føl o; fin i hupn.

92. 93: „ti still', lille bon, i stæj kom-

men Find, får din, enten mæ sol heller

mån, heller kristen mands blod , I ska

ha å drikk' te jer nåder !" samme sagn

se Thiele I. 195, Werlauf Antegnelser

s. 400 med henvisninger. Arnason I. 181

„Gilitrutt"; Fischer 273, Mhoff 292. 401.

299.410.411. 306.416, jfr. 412. 578. 594;

anm. s. 602, Grimm March. no. 55; for-

i køj9t (Søvind) om husdyr; ligeledes : so tællingen i Gylfaginning k. 42; jfr. isl.

bestående af små dele, fin sån (D.). 2)

tynd, smal, om hår, tråd; fin tro, gån;

træj te^i hår a et! sagde købmanden:

gråw fin twest, guw9 pev9r o mæsaq-

Finnr.

2. find, no. fen (vestj.); fej ^ (Vens.)

— 1) fornemmelse; a hår fån f— å H,

fået det at mærke; så fæk du nåk æ
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fen å M! — jdw tak! (vestj.); jfr. gid.

lind, Kalk., det samme. 2) i fej (Vens.)

flig, ubetydelig del, især om noget, der

ikke dur; se fmdsling; hqj fæk i fej g
9 ås» (Vens.) o: fik sin part af skaden.

3) gå på find (Frederikshavn) søge om
orm til mading, Fiedl. Fedd. Tidssk. I.

110; betydningerne hører måske til for-

skellige stammer.

1. finde, no. ^n æn de (vestj.) fedme,

fedt; dær æ inoj f— o een forsi, nær
<>n ær fipd (Rkb.); de ær et sun f

—
,

om den fordruknes fedme; han hår nåk

a fin (D.); de ær ens ggi fin (vestslesv.)

;

hun vidste ikke andet, end det var æ
finne, der var falden på hende, Kr. VII. 2.

2. finde, uo.

fin -9r fon fondn (D., vestj., vestslesv.),

ft. fan (N. Sall., Mogenstrup, Andst,

0. Starup), nt. finar (Almind, Vib.);

fen -dr fan fqpn (Rævs, Lødderup,

Agger, Lild s.);

fen fendr fan fofi9n (Hvejsel);

fV el- fej fejsrfaj fdj^n (Smidstrup,

Vens.), nt. f^jsr (Bjærgby);

fen '9r fan fun^n (Heil. h.)

;

fen -9r fan fun^n (Fur);

fen fendr fan fondn (Årdeslrup);

fen fendr fan fondn (Havbro s.);

fen fenør fan fondn (Støvr., S. Hald)

;

fen fendr fpn fundd (Tved), tf. fon9

(N. Sams); tf. fund (S. Sams);

fin fi'hø fan fondn (Søvind s., Tåning,

Røgen, Hads h.);

fen -d fån fondn (Åbenrå);

fin -dr fant fundn [fondn] (Angel),

ft. fon (Valsb.);

fin -dr fun fundn (Bradr.)

= rgsm. ; finde, opdage, træffe på; op-

søge, skaffe frem; fin væj, hjæm, re i;

fin niæ sawt æn Icap! (vestj.); dh æ
hløwdn så ren å bpd hæn, te én ka

htcærkdn het H en fen dt (Søvind s.);

fen we æ haw (Agger) formildende ud-

tryk for: stjæle strandingsgods; „mé ka

sac fej de, me fahr øwdr" , Grb. 247. ,356;

„a mat tjybb hukst ejenensti haj bløw

sløw^ åpå, hons dæ va funtjest". To
Nov. 29. — f— for godt: „feldsgbs,

de hwa ku bdnøt dhn å, som di faj få
gåt" , Grb. 20. 2; „gorbujdrn pojsldr me
jet å bnc, hons di fejd få gåt" , 1^3. 5

= rgsm.; f— på: han æ gråw te o

fin g dt (vestj.); fin å (Agersk., alm.)

Feilberg: Jydsk Ordbog.

hitte på noget: udvej, optojer; f—- sig i:

fin sk i nowdj (Søvind) = rgsm.; f— til:

fin te Håsdns (Søvind s.), finde vejen til

Horsens; f— ud af: fin uj bw (Søvind)

= rgsm.; jfr. Aaseh, isl. finna.

flndelon, no. finion æn (vestj.);

findlhn æn (Søvind s.); fejlbn æn (Vens.)

fenliJn æn (Agger) = rgsm.

findsling, no. fejsldti i (Vens.) af-

flænget stykke, som et stykke, når kødet

flænges af marsvin, mest om, hvad der

gives bort; „éldt^dn grihd Eiq-bror i krvyw

å fihrpr i fejsldti å te ham", Grb. 89. 11.

finelse, uo. findis (vestj.); huk.

(Vens.) finhed; æ f— ka gqn go an,

f. eks. om mel el. andet, der males el.

knuses.

finen, no. se fanden.

finger, no. fei^dr i hest. feii^n flt,

feridr best. feridn (Vens.); feridr æn fe^9r

(D., vestj., Agger, N. Slesv., Agersk.);

fætid æn fæyd (Søvind, Røgen s.); féy^dr

æn féijdr (Støvr.); ferp æn ferid (Sundv.)

1) = rgsm.; finger på mskets hånd;

„hon sa der åsd gåt nåk fné fe^dn

i hwol", Grb. 202. 50; fo fendr i (D.)

få fat på; så skal å da bså sæt fæm
feydr idæ å- kywl dæ så lånt i wbpr,

te do ska sult ihjel eédn do komdr

te jowr (Lild); henlægge „fem fingre

fulde" af tobakspungen til Nissen, Fi-

scher 72; vafdn æn ferpr æn birer i

gor ve (Ang.) hvilken finger man end

bider i, så gor det ondt, ordspr. ; hans

ferpr klødr ætdr dt (Valsb.) o: han er

begærlig efter at få fat på det; a vel bær

hin o mi ferpr (D.) o: på hænderne,

omgås hende vai'somt og kærligt; leq æ
feydr imæl (vestj.) afværge slag, stød,

fortræd fra nogen; do må nåk snak,

mæn it pjeq feyd, Sgr. I. 191. 1177 (Lisbj.

Terp); hwærn dær vel ha djær feydr i

andr djær brow, ska ha djær nijds i

andr djær row (vestj.); sijd do ka hål æ
feydr å æ fad! (Malt) passe dig selv;

ti feydr æ vesdr som æn båshgq (N. Sles-

vig); mi feyd gor po krykdr (S. Hald),

mi feydr æ så krøvdl, di kryvdr o æ
knæ (Andst) o: fingrene er så kolde,

man intet kan tage med dem, ikke rette

dem ud; han tager det med fingrene,

ligesom de Gjøl drenge, o: opfører sig

råt og uddannet; biii øtvd fæyd (Søvind

s.) den alm, måde at strikke på, jfr.
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kastebinde; §dr si ferpr bre, låri (Vejle,

alm.) småstjæle; „haj ha jor hans feridr

få hre^ , Grb. 39. 30; han hår låri fe^dr

(vestj.) o: er tyvagtig; leda fe^dr ska ha
nåw9t o hdstel (vestj.); do hå nåk fåt

æn søl9 ferpr (D.) o: fået bånd om
fingeren, ring på, er bleven forlovet; du
gør H mæ di søsPs fæyd (Søvind) o:

dårlig, klodset; fingrene nævnes; Vens.:

toinøltåt, slek æn påt el. slek i høt, låymaj,

ihbråj (4 stødt.), bet9 Pjé nåk el. dc^j bets

Pjé nåk ska bær åsk^n uk; Thy: tonjøl-

tåt, slek3påt, laij^man, ihbran, bep Ped^r
speUman; Mors: tom9Uåt, slekbøt, låt^las

el. lafpfuan, stakdd Mas el. ihbrån, bep

peå for æ lådar el. bete Per Not, dær
bær åsk uwd; Salling: . . . Idy Las, staka

Mas, bep pin få lådar; Holstebro:

tonwUåt, slek æn påt, låfi Las, stak9

Mas, uh pilt9r i æ aw^rfur el. lih Per
Spelman; Darum: tomdltåt, slek^påt, låy,

Las, stakH Joha'n, lih Pæpr baq æ
lådar; Røgen s.: tomaltåt, slek!)påt, Idri

Las, stakH Mas, bete pen få lådqø;

Gjedved: tomøltåt, åf^rigåt, erndrigæl,

Tam9s i fæl, lih pin får æ lådgø;

Vindblæs, Gjerl. h. : tommeltot, sliken-

pot, langemads el. langemand, lillemads

el. stangemand [el. Hildebrand (S. Hald)],

bitte Pier epo låedaren el. bitte Pier i

åeskkrogen; S. Sams: tomdltåt, slekopåt,

lay^man, guPbran, UP Ped^r Spelman;
Døstrup, Vestslesv. : domøldåt, slek i påt,

laij^man, stak9 Joha'n, lih Per Nelk9n

ve æ laidor; Angel : domdldåt, slek i påt,

låii '>^C''^y stak^ Jdhan, lit Pæ9r ve ær cm,

se Hag. 184. 17; Bradr. : . , , Ul Perdvep ve

ær æn; Fjolde: domøldøt, slekdbøt, låi^-

man, staks Jdhan, lil Pe3r ve ær æn;
Haderslev

:

tommeliden faldt i vandet,

slikkepot tog ham op,

langemand bar ham hjem,

guldbrand lagde ham i seng,

lille Per Spillemand gik hjem og slad-

drede, jfr. Sgr. IV. 190.561. —
liså mans ferp, dæ knas, liså manø brus

(Sundv.), hvert knæk, det giver i fingrene,

når man trækker i dem, betyder en

kæreste, Kr. IV. 376. 328, J. K. 57. 10

;

lange, spidse fingre tyder på, at ved-

kommende er gerrig; fingre, der er

brede på enden, spår rigdom; hvide

pletter på neglene er ligeså mange logne

(vestslesv.); folketro om finger og hånd,

se J. K. s. 56. 1 flg. ; i fortæll. betyder én

finger én gud; to, de to parter i skriften;

tre, de tre personer i guddommen osv.,

Kr. VII. 230 ; i æventyi'et skal der skæres

en finger af drengen, el. han skal stikke

den ud, for at man kan se, om han er

fed nok til at slagtes, Kr. V. 137. 144. 147,

J. K. 100; gåde: fem jomfruer gik på
10 samme tid ind ad én dor, men gik dog

hver i sit kammer, Sgr. II. 77. ,393, VI.

64.598, o: fingrene i handsken; i æven-

tyret får en mand fingeren af en hængt
tyv (s. d.) sat på istedetfor sin egen,

Sgr. V. 4; jfr. bælte-, drat-, drimmel-,

fandens-, fedsel-, fiffel-, fommel-, læge-,

pege-, pil-, prege-, slege-, slikke-, tom-

mel-, tyve-, Vorherres-. 2) på fiskernes

bælte (s. d.) en 8" lang pind, hvis yderste

20 ende krummer op (Sall.). 3) mejered

på leen af en bestemt form (Emmerlev,

vestj.); jfr. buk, krog, spjarre, spryd;

se Aasen finger, isl. fingr, hak.

flngerbjærg, no. feydrbjer^ é (Vens.),

måske også: fe^srbår (Hjorr.), fil. -bjærar

(D., vestj.); færi9bjer9 et (Søvind s.) —
hvad der bjærger fingeren, fingerbøl

(s. d.); (Bn feri9rbjær9 ful (Agger) en

ubetydelig smule; gåde: hvad er det,

30 tynd og tæt, lille og let, mange huller,

men dog ingen igennem? Sgr. II. 129.671,

III. 183. 981, vi: 46. 411; Gr. GL d. M. II.

131. 3; jfr. Aasen fingerbjorg; isl. fingr-

bjorg.

fingerbøl, no. ferprbøl æn -bøPr

(Thy); itk., hest. -bølt flt. -bøl (Vens.);

fétisrbøl et -bøPr (Støvr. h.) — 1) =
rgsm., se fingerbjærg. 2) navn til for-

skellige planter, klokke, campanula, J. T.

40 47. 49. 289, fingerbøl, fingerbjærg, finger-

hat (Varde, Rkb., Årh., S. JylL), digi-

talis L. (Ålborg) J. T. 73; entian, gen-

tiana amarella, J. T. 98 (Rkb.); se blå

fingerbøller
;

jfr. isl. bæli, leje for msker.

fingerende, no. fey^ræn æn -ævfør

(D., Ang.) : færpren (Søvind s.)
; feti^rc^ i

-æj9r (Vens.) = rgsm.; a ka mi læjs o

mi feridrænør (D.) = på fingrene; bær

jæn o æ f— (D.) på hænderne; læ æ
oopæii flyd o æ f— (Lindk.) ødsle; se hjul.

fingerhandske, no. fei^^rhånsk ==

flt. (Malt); fey^rhansk (vestsies.) strikket,

ulden handske med fingre, forsk, fra:

loveker, posehandsker; æ hål a ga hin
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ti- æn krafts, ce ør<>r te æn par fer^^r-

hånsk, gi. rim (vestj.), se forældre, læder-

handske, snuppe; „gjcire fingerhandsker"

(Vens.) snyde, være utro.

flngerhat, no. feijBrhat æn -hat

(Malt, N. Slesv.)
;
fitprhat it -haøt (Bradr.)

- fingerbøl; navn til forskelhge planter,

se fingerbøl; også akkeleje, aquilegia

vulgaris L., J. T. 285.

flngerhatblomme , no. J. T. 298,

en plante, fingerbølle, digitalis purpurea L.

(Als).

flngerhytte, no. feyprhydt æn -hyt^r

(Agersk.) en afklippet handskefinger el.

lign. til en dårlig finger.

fingerhåndklæde, no. fey^rJMnkUr

<i = flt. (Fjolde); feysrhankbr fit. (D.)

= fingervante.

flngerkløere, no. flt. en plante,

bladhoved, circium lanceolatum Scop.,

Sgr. V. 72. 542 (Tåning).

flngerlektie, no. en skindlap, skole-

born holder mellem tommelfingeren og

bladene i bogen, hvori de læser; befæstet

ved en snor tjener den tillige til bog-

mærke, J. Saml. VIII. 269 (Årh.).

fingernem, to. feijdrnæm (vestj.)

nem til at bruge sine hænder, håndsløv.

fingerring, no. fey^rreii i -reti

(Vens., D.) ring, som bruges for finger-

bøl, når man syr, jfr. syring.

fingersbredde , no. feiprshre æn
= flt. (D. vestj); feydrshre æn (Agger)

— mål: så bred som en finger.

fingerspids, no. fæti^spés æn (Sø-

vind s.) = rgsm. ; a hår hywl po ål mi

fetfr! siger en, hvis gårer (striber) på

fingerspidserne løber helt rundt, tegn til

lykke; menes også at kunne udtydes til,

at vedkommende skal blive kørende,

Kr. IX. 50. 548; se fingerende.

fingervante, no. ferprwant^r flt.

(Støvr.); feydrwoiitar flt. (Lild s.); feri^r-

ivånc i -wånc (Vens.) — handsker med
fingre i, modsat: posehandsker; en pa
færpwants (Søvind s.).

fingre, uo. fer^r -9r -H (D., vest-

slesv. ; Vens.) gribe fat på med fingre,

fange ; o fer^dr jæn (D.)
;

^^liaj ferier hans

gam9l skejhows^r ijenwl hååø i lomør å

Uplæ9kdr", Grb. 84. 60, gennemlede.

-fingret, tf. se beg-, draller-, drat-,

fedt-, fommel-, funsel-, lang-, ryste-.

finhed, no. finhei æn (Søvind s.) —

1) = rgsm. 2) fornemhed; dé æ sivært

nus dæå f— å stowohei (Søvind s.);

finhipd o skit (D.).

finke, no. færik æn -9r (Vens., Sams)

;

fei^k æn (Holstebro) — en ildeberygtet

kvinde; ugift kvinde, som har fået barn

(Vens., N. Sams); rask; groft kvindfolk

(S. Sams); en næsvis tøs (vestj.); oprin-

delig er det navn på en fugl, jfr. bog-,

guld-, sule-; htsk. der fink el. die finke;

eng. fincli.

flnkebur, no. Mb. under bur; fig.

om fængsel (Sønderj.) eft. Outz.

finkelrut, no. en vånd, ved hvis

hjælp man kan se skjulte skatte i jorden,

mskers skjulte tanker; den er et årsskud

af en pil, skåret St. Hansnat, mens klok-

ken slår i2, i den hellige trefoldigheds

navn; kommer der en hvirvelvind i det

ojeblik den skæres, har den kraft, ellers

ikke, Kr.VI. 202; kaldes „spåstikke«, Sgr.

X. 82, se slagvol; stammer sagtens fra

htsk. wiinschelruthe
;

jfr. Wuttke s. 105,

Grimm Myth.- I. 126. II. 926, Strackerjan

I. 98, Mhoff 204. 600, V^igstr. I. 195. 224.

finker, no. ferik9r flt. (vestj.);

ferikdr flt. (Vens.; Mors, Agger); ferik^

flt. (Søvind s.) == rgsm.; en ret mad;

feriksr i fårs hat å øldhrø i mow9rs low

(vestj.), svar til horn, der sporger om,

hvad de får til middagsmad; er mulig

samme ord som fuglenavnet finke; jfr.

Sch. Liibb. under vinke, s. 256. 48: ge-

pliickte vinken, „ein gericht von zerhack-

tem fleisch " ;
jfr. hekkenfjeld, kål, Pom-

mer; hovedmad; plukke-.

finlap, no. fejlap i -9r (Vens.) =
rgsm. ; beboer af Finmarken ; de antages

for at være kyndige i trolddom; „di hæ
fejlap^r hor drdéntli skuUr, di gor i å

lær trhldom, som wi leer kresiøndom i

wo skuUr" , Grb. 147. l flg.; om finlap-

pernes trolddomskunster se Werlauf s. 386

flg., Thiele, Folkesagn II. 110; for Syd-

sverrig se Wigstr. I. 217, II. 187. 400;

jfr. Fritzner ^ under finnr.

finlig, to. finld (vestj.), de æ f—
nåk, temmelig fint, om mel f. eks.

finne, no. fin æn -9r (D., vestj.,

' Søvind s.)
; fej el. fej æn fej (Vens.) —

1) = rgsm., på en fisk, alm. ; han ku

hwærkdn rør hål hæhr fen (Agger) o:

han var magtesløs af sygdom el. træthed

;

opstående skarp kant på et stykke træ
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(Vens.); se bug-, hale-, hvals-, ryg-. 2)

finar9n flt. hest. (Søvind) vingerne på
tenen; se rokke-; jfr. htsk. finne huk.;

mnt. vinne, Sch. Liibb.

finniklyng, no. fenøkljøfi el. -ris

(Lindk.) klokkelyng, erica tetralix L.

finsk, to. fensk (Mds. h., Glenstrup

V. Randers) knibsk, stolt om piger.

finskindet, to. finskinø (Lindk.) =
rgsm.

finsnedkeren, no. han gåw sæ te

å lær æ finsnerksr^n, J. M. 65, o : møbel-

snedkeri.

finster, no. fenst9r æn (vestj., Agger)

;

fenstr^r i (Vens.) — en person, som
fmstrer (vestj.); øretuder (Vens.).

finstertud, no. fenst^rtuw (Vens.)

person, som sladrer.

finstre, uo.

fenster nt. ft. tf. fenstr^r (Vejr., vestj.,

Lild);

fenster -dr -ad -9d (Agger) —
1) løbe og vimse omkring i småærinder;

fenster omkre'y (Lild). 2) sladre, bag-

tale, go å fenst9r få jéj (Vens.) være

ojentjener; snuse omkring, hwans gor

hari hær o fenstsrar æpr (Agger); se

fistre.

finte, uo. fent æn -9r (Agger); fint

æn -9r (D.) — 1) gi fintsr, skoser, stik-:

piller. 2) gør fi'ht9r, begå halvt uærlige

handlinger; jfr. htsk. finte, huk., et

fingeret fægterstød; fr. feinte, ital. finta,

lat. fingere uo. opdigte.

finutlig, to. finu'tlo (Hovlbj. h.) snild

;

finu'd9n (Malt) pertentlig, vanskelig; se

pertentlig.

1. fiol, no. J. T. 265. 351 = rgsm.

viola odorata (Ang., Tønder); fiolen blå

(Saxild); scilla maritima L. , J. T. 219
(Sams); jfr. U. Bl. s. 44, nat-.

2. fiol, no. fiol æti -Ur (Agersk., D.,

vestj.; Agger); fjol (Hmr.); fjol æn best.

fjål flt, fjål e\.fjål9r (Vens.) — 1) fiolin;

ordspr. : va æ hæ vun9n å æ fio9l, hær
æ taft å æ has (Ang.) o: hvad der er

vundet ad én vej, er tabt ad en anden;

„ryu å fiolern, Chresten å Søren!" And.

Bars., O: spil op! ,jder é mån9 støc9r i

fjdl9n, hvem dé bdr9 ku Ijæ (lede) dem
mv" , Grb. 238. 177, ordspr.; han spel

føst fioli'n (Åbenrå) tim., o: han fører

an; læ fjåUn sår9 (Vens.) lade fiolen

sørge == rgsm.; i ævenf.yret er fiolen en

dværgegave, som kalder dværgen til hjælp,

Gr. GI. d. M. II. 9; bringer alle til at

danse, der hører dens toner, sts. III. 75,

Gr. Æventyr II. 39, J. K. 332, Sgr. VIII.

84; jfr. Asbjornsen II. nr. 37, Grimm
Marchen L nr. 56, IL nr. 110. 114;

gåde: hvad er det, der indeni er hult,

men udentil frydefiildt? Sgr. IX. 173. 522;

. . . det, der er hult som en trow, hoggen
10 i æ skow og synger så dejhg ind' i æ
stoww, sts. nr. 535; jfr. fedel; spille-.

2) kvindens konslem (Vens.). 3) en hore

(Vens.).

fiolbue, no. figlhow æn (D.) fiolin-

bue; gåde: a håpar o håp^r o hår fir

væj o håp p; hwek9n a håp^r g, gor a

æ piq9r o kål glå (vestj.); jfr. Sgr. III.

183. 986.

fiole, uo. fjdl -9r -t -t (Vens.) fjase,

20 bedrive utugt.

fio-1 matrona-1, no. J. T. 105. 307,

en plante, aftenstjærne, hesperis matro-

nalis L. ; fjolens matrinader, fjolmagnat

(Thy).

fiolskind, no. fjålskin (vestj.) =
spejlskind; huden af en ufødt kalv, bruges

til fiolinpose.

fiolstræng, no. figlstræri æn (D.);

fjålstræti i (Vens.); fjolstræti ^^ (Agger)

— fiolinstreng.

1. fip, no. 'fep [æn\ (Randers) hast-

værk.

2. fip, no. fep æn (D., Malt) — 1) en

snip, en flig af noget, a row æn lih

f— å 9n (D.); æn liU fep (vestslesv.)

en lille uanselig person; hale-. 2) et

kortspil (Rkb., Sundv., Vlb.); kaldes også

rud9rfep (Rkb.) == elleve billeder; jfr.

Rietz febb, hale; fimpe, fippe.

fiphale, no. fephål æn (vestj.) navn

til et angliseret får med afhugget hale.

fiphalet, to. fephåb (D.) spids i

halen, om en hest.

fipkjole, no. feplcowl æn (vestj.)

spidskjole.

fippe, uo.

fep -9r -9t -9t (Andst, Agersk.);

feh -9r -9 -d (Vens.) —
1) trave småt, om heste; no ka do læ

50 9m fep ve' (Kolding) nu kan du lade

hestene trave ; kom fep9h (Andst) komme
ridende el. kørende i jævnt trav; se

fimpe; når born rider ranke, synges:

fep, fep, forhal, gasi, gasi, goshål; gæå^r
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læv9r i æ Jcalgor o ed9r ål wå kol å

(veslj.); jfr. Sgr. VIII. '201. 819.840. 2)

haste, uden at komme nogen vegne

(Agersk.)
; feh omkre'ti, ræj å feh (Vens.)

vimse om ; han læv^r o fe/pr (vestj.)

farer stundesløs om; haj fébdr å får å

for miste^r we (Vens.) det samme.
-flppelse, no. se be-, for-.

fipperi, no. fepdri'c de (Vens.) jage-

værk, travlhed.

1. -flppet, tf. se be-, for-.

2. flppet, to. fep9 (D., vestj.) om
et får: med koi't, spids hale.

flppetravle, no feptrawl cm (Jærn-

ved) stundesløs travlhed.

flppevorn, to. fehworn (Vens.) stun-

desløs.

fips, no. feps æn (vestslesv.) kort

frakke, spottende,

hund; se f. eks. Sgr. VI. 63. 595, Sv.

Landsmålstidskr. II. 8 nr, 83 (VSrend);

jfr. Mhoff. 507. 18; Meier, Kinderreime

s. 76; Rochholz, Kinderlied s. 256;
Hallivv^ell Nursery Rhymes s. 74; se end-

videre Ant. Tidskr. 1849—51, s. 319
nr. 47; Z. f. M. I. 156, 364. III. 129;

toben, treben, toldfår, malkepige.

firbenet, to. fibinH (Søvind s.);

10 fibjhnt (Vens.)
; fijbjæn^ (Agger) = rgsm.

;

se Grb. 72. 19.

flrbuk, no. bukkeblad (menyanthes)

med fire småblade for tre, bringer endnu

mere lykke for finderen end et firkløver,

se Sgr. V. 109. 45.

1. fire, talo. fir (vestj.. Vens., alm.)

fi el. fi9 (Søvind); fp el. fir (Bradr.)

fi el. fir (Ang.); fej (Fjolde) = rgsm.

æn /Vr (vestj.); et /Vr (Vlb.) en firskilling

flpskjæg, no. fepskæq (Agger) spidst 20 æn fir9 fæ'rn (D.), en fi-fæ'm (Søvind s.)

hageskæg; „fepskegget gemmeret som po

en gie, dæ bræge", Yuelb. s. 24.

flpskrædder, no. fepskræ^r i (Vens.)

en person, der uden at gore noget fær-

dig, løber fra det ene til det andet.

flptrav, no. feptraw æn (vestj.) =
fimpetrav.

flptroje, no. feptroj æn (vestj.) troje,

der går spids ned bagtil
; „ di smo jegere

ve annen jysk regimint, di wa i di hæerao

røe feptrøjer", Yuelb. s. 16.

1. fir, udrbso. fir (Angel) tilråb til

hestene for ploven; se frire, her, hot.

2. fir, udrbo. fer (Silkeborg) udråbs-

ord, hvori der rulles stærkt på r for at

efterligne bræmsers skurrende lyd; og

som hyrdedrengene bruger for at få

kreaturerne til at bisse; de synger:

fer, fer, stek i fer, galå'p,

hohn i det vild9 væjr,

hræms9n i det tyks læjr,

fer, fer, stek i fer, galå'p;

jfr. besekors.

3. fir, no. i udtr. gi fir (Søvind) fire,

give los, også Agger.

firben, no. firben æn -hen (Agersk.)

;

fiahen et -d (Sundv.); firhij^n æn = flt.

(vestj.); pjshijpn itk. (S. Sams); fijhin æn
(Agger)

; firbjén h best. -t flt. -hipn best.

fid kron9, fir ør9; fi^ skæptf, men én

fi skæl^ri, o: omtr. 4 skilling (sts); ved

Risgård bredning råber fiskerne til kam-

merater: „frisk op", når de har fanget

fire ål; „fire" er hjulene under en vogn,

Kr. Ævent. 306, Mhofi". 305; f- evan-

gelister, Gr. GI. d. M. II. 69, se Grimm
R. A. 211; jfr. Aasen, fjore, isl. fjorir,

SV. fyra; smær-.

2. fire, uo.

fijr -9r -9 -9 (Vens.);

fijr fijr9r fijr fijr (Thy); ft. tf. også

fijr9d (Agger) — 1) fire på en line (Vens.).

2) holde op (Thy). 3) give efter for,

f— fudr jæn (Thy)
; f— te jæn (vestj.,

Agersk.). 4) give gode ord; søge gunst,

hjælp hos; fijr mæ jéj (Vens.); han lat

sæ læii fir (Bradr.) lod sig længe bede;

de ær int vær å fir te ham (Sønderj.)

40 tigge ham om noget; a vel åhr fir dæ
æn uuør (vestj.) give dig et godt ord;

han måt te å fir (vestj.) til at give gode

ord; dh ær it va9r å fir te ham, vi ka

gåt sjU; a fir9 it te skit, få skit fir9 it

te mæ (Søvind) tim.; „al verden skal

fire mig!" sagde manden; „å, herregud,

lad det blive ved Almind sogn!" sagde

konen, Sgr. I. 156. 617, 5) bekende i

kortspil; dæn, dæ fir9r i fæmkwbt, ka

-hijn9n (Vens.); fihhen et (Vlb.) — \)hf>stek hans nej9s i æn hunlpt (vestj.); jfr.

moseøgle, salamander, lacerta; han ldw9r mnt. viren, Sch. Liibb.

ve håUt lisom fihenøt (Låsby); kaldes i fire alener, no. fir aUr flt. (D.)

Fyn „ølkoner", se Sgr. IX. 43. 154. 2) navn til fire alen lange brædder, se fag-

i gåder betegnelse for: ko, ulv, ræv,
}
stykke, fem alener.
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firedobbelt, bio. fidåvdt (Søvind

s.) = rgsm.

flreknækker, no. fiknækBr^ flt.

(Åbenrå) en slags runde kager, som, når

man brækker dem, falder i fire stykker.

flren, no. nøden, tiggen; i tim.:

vel do il, • så ka do læ vær, de æ dæ'h

firdn, do fær (vestslesv.).

flreogtyveben , no. firotywbipn

(vestj.) i gåder: et bindingsværkshus medio
24 stolper; tohijdn (manden) stdw o f

—
o rovt nipr te Hærmalen (konen) : dryw
swakast ud, æjs9n kormr swerpsyl (ræven)

o tårjomfru gækahipn (gåsen) ; se firben 2.

flreslået, to, firslån (Vens.) f—
reb; reb snoet af fire „totter", se tot.

fire snese, no. fi snes (Sønderj.)

glds. alm. betegnelse for 80; han æ to

te di fi snes o: 82.

firetomssom , no. firtomsspm æn
(vestj.); fitomsem et (Søvind) = rgsm.

fireårs, no. to. firos (Vens.) én firos

(Søvind s.) en fire år gammel hest, alm.;

da den er munter og kåd, også om en

overgiven pige; én firos dræri (Søvind)

en dreng på fire år; se fjerdeårs.

firfod, no. firfæt æn -9r (Mors,

Thy) = firben.

firgalop, no. firspring; så hestene

i f— efter hjemmet til, Kr. VI. 193.

flrk, no. ferk æn (D.); æn f— i

æ toj, i æ traw, om en hest, langsom,

som kun kan udrette hdet; å, do ær
æn ferk, do står å ær réj for å ta we;
han tml nåk, niæn han ær æn hets ferk

(Lild s.) ; han ær æn f— te æn hjold (D.),

bruger en le langsomt og dårlig; også

om et lille el. dårligt arbejdsredskab,

fork el. le, som der intet kan udrettes

med (D., Mors).

firkant, no. ^'- el. firkant (D., alm.)

;

fijkant æn (Agger)
; fikant æn (Søvind s.)

;

fijrkånc æn -»r (Vens.) — 1 ) = rgsm.

;

se Grb. 178. 18; slo æn støk jan i fikant

(D.) hamre et stykke jærn firkantet; jfr.

spidskant. — 2) fikant æn (Emmerlev,

Bradr.) gårdsplads.

firkantet, to. fikanta (D.); fijkant^

(Agger); firkånca (Vens.); fikantat (Sø-

vind s.) = rgsm. ; dæn ær et så firkant^ 5

o

(Malt) o: klodset, ueffen.

flrke, uo.

ferk -dr -H -dt (vestj., Mors, Thy);

ferk -dr -3 -d (Vens.), ft. tf. -dd (Lild s.)

— 1) han ferk^r å, no wél han te å ferk

ijæ'n, gå med små skridt, som gamle

folk (Thy, Mors). 2) være sen i sit

arbejde, ingen vegne komme (D., Vens.)

;

han ferkor o perk^r o ka et kom tefra'm

(D.); do står å ferkdr å for ejt nøj po
grehon (Lild s.); no ska do ferk we
(Vens.) tage rask fat. 3) ferk æn kal

åp (Støvr.) klatte en kalv op, opføde den

med affald, som småfolk gor.

firkel, no. synes at have været

navnet på en slags småfolk, husmænd
med jord, i Galten: vi ferklo el. sniå-

ferkls; en mark, som kaldes ferkollopn

(-lodden), er til endnu ; se firkle.

firkende, no, i udtr. kom i ferkon

mæ (vestj.) i forlegenhed med.

firkeri, no. ferkori'j de (vestj.) dår-

ligt og langsomt arbejde.

firkle, uo. go å ferkol mæ (Bj. h.)

være sen med arbejde.

firkløft, no, firklowt æn (D., vestj.)

en kløvning, af træ, i to retninger lodret

på hinanden, se tokløft.

firkløver, no. firkldw»r æn (D.,

vestj.); fikléwo æn (Søvind s.) = rgsm.;

betyder lykke, også i kærlighed, men
må ikke kastes bort, når den er funden,

J.K.79.106, 167. 37, Sgr. IV, 45.45, 91.45,

V. 109. 45, VIII. 181. 751; hvad et fir-

kløver fæstes ^1, kan ikke forgores, Kr.

IV. 400.579, J. K. 167. 38, jfr. Asbj. Æv.
III. 355; har man det hos sig, kan ens

syn ikke „hverves", Kr. IV. 406. 627, J. K.

167. 39, fortælling derom J. K. 143. 4,

jfr. Mhoff. 556. 563, Grimm March. II.

nr. 149; samme tro i Sydsverig, Wigstr.

\. 165, IL 141. 224; fører man det ube-

vidst med sig i kirke, kan man for St.

Hansdag kende heksene, som der samles,

J. K. 167. 40; spises mod feber, Sgr. IV. 16

(Sæll.); jfr.Wuttke nr. 130, Z.f.M. 1. 330.

firkort, no. firkårt (Rkb.), æn slaw

f
—

, et alm, kortspil.

firløben, to. firløpan (Mors), f—
reb, reb lagt af fire strenge.

firme, uo. ferm -dr -dt -H (D., Andst,

Elbo); ferdm, nt, ferma (S. Sams) — be-

væge sig hurtig og med forstyrrelse og

uorden, f— mæ æ årm, han fermsr o

vermdr, løber hid og did i travlhed; han

fermat grow law han fol i æ wan; som
fermor omkre'ri te æn sku trbw, di bestil

æn grow dijH (Andst); di fermor mjæst.
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lær for iiiihst hdstilt (vcslj.); han ferm9r

'nnkreti som æn skid (ijæit) i hlest el. i

æn par Iæj'>rhdws9r (Herning)
;

jfr. fimre

;

fige, pirmc, stræbe.

• flrmentj, to. se fjermer.

firmet, to. ferm9 (Vor h.) forvirret;

han blhv så fertm ve H; se for-.

firmetravlt, to. fermtrawlt (vestj.),

han fæk så f
—

, så travlt, at han firmede.

firskåren, to. fijr.skorn (Yens.);

fiskåvH (Sundev.) — /— fipl (Vens.)

kantskårne fjællei'; også om msker: bred,

fast af bygjiing; jfr. rafte, udskyver,

firspring, no. firsprøti (vestslesv.)

;

fispréfl (Søvind s.) = rgsm.; / æ ful f
—

,

galop.

flrstage, no. firståq (Holsteb.): o ta

f
—

, en leg, hvor fire born slår i fire

firre , uo. ferd fer9 -t -t (Røgen) lo hjorner, f. eks. af en gårdsplads, en i

have travlt; han gor å feridr omkre'y

(S. Hald) ; se Aasen firra, vimse omkring

;

isl. firra, borlfjærne; firris.

flrri, uo. no. se fidde.

firris, no. \_firis'] i (Vens.) — 1)

den bagerste i væddeløb el. arbejde; æn
feris (vestslesv.) forklares som: en sær

fyr og jævnføres filefut. 2) fg æn feris

(Mds., Hads h., Hvirring) få pludselig og

midten, som griber, når de fire skifter

plads; stedet kan også mærkes af ved

fire stager el. sten og én i midten; stedet

ved mærket kaldes: bod (se 1 bod 4),

leg, stav; når man slår den grebne,

siges : pøs ! el. tå^n ! eller jæn, tow, træj,,

stont, no æ do tåsn!

firstuge, no. firstuq æn (Rkb.) en

tørvestak opsat med fire tørv i bun-

stærkt travlt med noget ; forlegenhed ; 20 den u , over hjornerne lægges atter fire,

jfr. fidde.

firs, talo. fis el. fis^nstyw (vestj.);

fis (Heil. h.); firs el. firsinstyw, glds.

fis el. fisdnsttjw (Søvind)
; fis el. fisinstyw

(Thy); fijs el. fijssnsUjw (Agger); fis el.

fis (Mors); /fe el. fijs el. fij9sistyw el.

fisistyw (Vens.); fijs (Lild s.) = rgsm., 80;
i Mell. Slesv. er den platt. form tak9nUk

indkommet (Emmerlev— Sundev.); se fis;

tiog-.

firsel, no. firs9l el. fis9l (D., Bradr.,

alm.); fis9l9d (Mors); fisldå (Thy); fish

(Vens.); fis^l^ (Havbro s.) — et slags

toj vævet i fire „sel" el. „skafter", æn
støk fis9l el. æ toj æ væwdr i fisdl (Vejr.)

;

se femsel, fifkam, kiper, stribet, tosel,

treskaft; dyne-, spring-.

firsindstyve, talo. se firs.

firsindstyvende, talo. fijsmstywin

(Agger)
; fisistywi (Vens.) = rgsm.

firskaft, no. firskawt (Bradr.) =
firsel.

firskilling, no. fijskældri æn -dr

(Agger) — 1) = rgsm.; når en fortæller,

hvad man antager for en usandhed, kan

siges: dæn må dær nåk æn firskeUri mæ
(vestslesv.), sagtens til frimærke; , klippe

firskillinger " (Hundsl. s.), scivnig glippe

jfr. trestuge.

firstuget, to. firstuqd (vestj.) æn
uh f— kwin^ firskåren.

firtal, no. fital et (Søvind s.) =
rgsm.

firtottet, to. firtæt9t (vestj.); fijtåt9

(Vens.) i udtr. firtåtH rev (Andst) reb

lagt af fire strenge.

firtur, no. firtur æn (vestj.) glds.

80 dans, alm.; jfr. J. Saml. I. 314.

1. fis, no. fis æn fis (D., vestj. alm.,

Sønderj.); fifs el. fics i best. -i flt. fijs

(Vens.) = rgsm.; læ æn fis go (vestj.)

slippe en vind; far om som æn fis i

æn par skinhows (vestj.), el. i æn haU
wan (Malt) o: fare sansesløs omkring;

de fåslg'r et mijdr en æn fis i æn lansby-

dæjn (D.); gør æn fis te æn tårsnskrat

(vestj.) O: gore en myg til en elefant;

40 han hår wåt ur å slå æ fis fræ sæ
(Sall.) 0: ude at lufte sig; ordspil: a hø

ham fijs få kow^n, de wæ a, de war
em wonbød (Vens.) o : firs (s. d.) el. fise

;

gåde : hwa æ de, æn dræti ka bær åp o æ
låwt o ti kål ka et bær npr ijæ'n ? Sgr.

VI. 50. 463; jfr. hvad er det, der kom-

mer hovedløs og blodløs, armløs og

tarmløs til verden og endda kommer
med ojnene. 2) en plante, skjaller,

|

rumlende og skrumlende? Sgr. IX. 190.

rhinanthus crista galli L., J. T. 333 (Årh), so 588 (Fyn); jfr. plt. fiest, Schiitze; ^ært,

firskillings Peter, no. fijskæUris skid; ulve-.

Pe^ar (Vens.) en bekendt markedsgøgler, 2. fis, no. fis æw /Vs (Søvind ; Sundv.)

;

også kaldet „mælk og grød", fordi han fis i (N. Sams) — 1) visne rester af

var så overmåde svær.
j

bægeret på den modne undersædige frugt,
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nt.

tf.

fis tf.

fés9n

æble, pære, ribs osv. ; synes også at

kunne betyde: kærnehus på frugter (N.

Sams); se knag-. 2) i søh fijs (Vens.)

en gerrig person; et forkælet barn (Ag-

ger); jfr. aske-, bleg-, busse-, kjæle-,

nås- (?), sleg-, tin-.

flsansigt, no. fijsansec é (Vens.)

blegt ansigt.

flse, UG.

fis fis fips fjksdn (D.);

fis -9r fes fesdn (vestj.),

fhjs9n (Agersk.);

fis fis fes féjsm (Andst),

(Søvind s.);

fijs -9r fes fest (Vens.) —
1) = rgsm., slippe en vind; han fips \

di hår gltpn æmør (D.); herwt hun, do
'

hår f^js9n (Andst) ; dær fes mi hæhn9s

!

(vestj.) spottende svar på en trusel. 2)

når noget mislykkes, et som krummer 20

sig, kan siges: dæn fes o drow nar o

(Malt) el. de fij9s o fiow væsUn om (D.)

;

de fips får ham (D.) det slog fejl; jfr.

isl. ffsa, htsk. fiesten; mnt. visten, Sch.

Liibb. ; dram, due, fugl, træsko; lum-

mer-, lu-.

flsebrudt, to. fishrot (Rkb.), f— i

æ row, hudløs i bagdelen.

flsely, to. fislyi (D.) de ær et æn-
\

gåri f— _, så varmt som en fis, lunkent, so

fisentere, uo. se visitere.

fiset, to. fis9 (Andst, Malt) — 1)

han ær et så f— , så ringe til arbejde,

ingen dårlig karl. 2) he (her) Ibwtd så

fis9 (Søvind s.) o : efter fise, fimset (s. d.).

fiseværk, no. fisvcm'k (Holmsl.;

Vens.), de ær et f
—

, om toj, ikke løst

og dårligt kram, men solidt og godt.

flsfader, no. 1) \ Wra. fisfår {-muw9r)

rov9r føst (D.); fis9ns får blyw9r føst*o

fis9n wår (vestj.); ficsis får løcar føst

(Vens.); det jyske udtr. for qui s'excuse

s'accuse. 2) den pige, der bandt den
sidste kærv, blev fismor og gjorde sin

høster til fisfar; folkene gik i optog

hjem, fisfader og fismoder foran bekran-

sede, de skulde sidde på skorstenen og
drikke en dram (Maugstrup)

;
jfr. Sgr. III.

28. 38.

flsfornem, to. fisfånæm (Søvind s.) so

uægte fornem.

fisk, no. fesk æn = flt. (D., véstj.,

Agger, Sønderj.; hak. Vens.); fe9sk æn
== flt. (Fanø)

; fésk æ?i = flt. (Søvind s.)

;

fij9sk æn (Harboøre) = rgsm.; tæj æn
fesk ud (D.) skære en fisk op og tage ind-

voldene ud ; i fesk (N. Sams) er en fladfisk

;

alle slags bløddyr, søstjærner, muslinger,

havsnegle osv. kaldes fisk, torsk ikke

(N. Sams) ; samlingsnavn : pryjn ol o ant

fesk (Agger); uw6 å sæl fesk^d (Lild s.);

„a ska lou for te fesked wil pral po

de blank kakkelfad " (kakelovnsfad), And.

Bars.
;
jæn fesk po æ Ian æ hæj9r en

tow po æ tvdn; „æ fesk er åller så bette,

en bær i (jo) æ hånd te æ mund (Mors);

de ær iM får æ fesk, mæn får æ duals

(vestj.) o: han tog pigen for medgiften;

de æ værk9n fesk æhr flæsk (vestslesv.)

hverken det ene eller det andet; a hår

æn fesk o skywt mæ dæ (vestj.) en bone
at plukke; sår9n ska vi il ha vå fesk

stæjt (N. Slesv.), afvisende svar, jfr. lege,

kort, rug; æ fesk vel flyd (vestj.) o: der

skal skænkes en dram til fisken; når

bom sporger om, hvad de skal have til

middag, kan svares: fisk og flæsk, fåre-

kød og hakkelse og hakkelse og pølse

(Støvr.)^ Sgr. VIII. 63. 10(); såsnart en

fisk er gjort ren, skal man torre kniven

forend sine hænder, ellers får man fisk

strax igen, Sgr. IX. 44. 167; man skal

knække ryggen på fisk, når man har spist

kødet af den, ellers kan hekse sætte ens

eget kød på de«, Sgr. X. 12. 18 (Randers);

i mands minde har der hængt et par tor-

rede fisk på Vindum-Overgård, Kr. IV.

116. 116, de måtte ikke flyttes; trolden

skabte drengen om til en fisk i æven-

tyret, Kr. VII. 20; drengen forvandles til

en fisk, Gr. Ævent. I. 28, kongesonnen

II. 46; jfr. Grimm March. I. nr. 68. II.

nr. 141; fiskene skal finde et knippe

nogler i havet, Kr.V. 1 58, Gr. Ævent. II. 1 2

;

fisken hjælpes i vandet og lover hjælp til

tak, Kr. Æventyr 247, jfr. Grimm March.

I. nr, 17. II. nr. 126; fiskene bliver

spurgt om slottet, men kender det ikke,

Gr. Æventyr II. 30. III. 1 70, Gr. GI. d. M.

II. 189; jfr. Asbj. Æv. I. 294. 298; en fisk

med sølv- og en med guldhoved fanges,

J. K. 134; en talende fisk drages op ude

på havet, Gr. Ævent. I. 81 ; drages op af

brønden, sts. I. 118, Sgr. I. 170, jfr.

Grimm March. I. nr. 85; prinsessens

tabte ring (s. d.) er i fisken, Gr. GI. d.

M. II. 13. Gr. Ævent. III. 134, Fisch.

s. 350; sømænd lænder ild på ryggen
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af en stor fisk i den tro, det er en ø,

Kr. IX. 255; i gåden: en fisk var min

fader ^ en dreng min moder, en ravn

mig fødte, en lind mig klædte, en hest en

mand mig gav, Gr. Ævent. II. 120: gåde

om fisken: vandet er min moder, jorden

er min broder
,

jeg kan løbe vidt om-
kring, ingen kan mig spore, Sgr. III.

184. 989. 2) fan en fesk (Søvind); fo

sæ æn gu fhk (Bj. h.) ; han hår faydd lo

æn guips fesk (vestj.) o: er plumpet i

og har fået våde fødder; jfr. gjedde,

losk, lorgjedde, vasku. 3) om msker;

æn sær fesk (vestj.), i und^rliq fesk

(Vens.) en lojerlig fyr; do ær æn slem

fesk (Lisbj. Terp); do ær æn fin fesk,

nær æ skæl hlyipdr tån a' dæ (vestj.);

en borneleg kaldes: koge fisk. De, som
skal være fisk, lægger sig fladt ned på
jorden; A. går og træder på dem, indtil 20

de bliver kogt nok; det prøves ved at

ryste deres hænder, er håndledene stive,

er de endnu ikke møre, og der må atter

trampes på dem (D.); jfr. Aasen fisk,

isl. fiskr hak., gfris. fisk, lat. piscis; bred-,

brændevins-, brød-, føde-, gammel-, grå-,

guld-, hval-, kors-, næse-, pluk-, skade-,

skjæl-, spege-, spil-, stor-, sølv-, tadder-,

tal-, tobaks-, vejr-.

-fiske, no. se fjord-; fiskende.

fiske, uo.

fesk -9r -9t -dt (D.), ft. tf. -9 (Vens.);

fhsk -9 -9t -dt (Søvind s.);

fesk -9r -9d -9d (Lild s.; Lemvig), nf.

fejsk (Agger) —
1) = rgsm., søge at fange fisk; ^<?e æ
maq9l9 nåk å fesk åpå tér Iqj", Grb.

238. 190; fesk får æ ev, æ fip (D.) gå
ud mod ebben el. floden og fiske; di

blos9r po sø nær di fesk9r (Lild). 2) 40

søge at få fat på; han fesk9t ater 9t (D.)

søgte ved udfritning at få at vide; fejsk

(Agger) lange ud efter noget; han fejsk9r

åni hans hals (sts.) klør sig på halsen

efter utoj. 3) borneleg: alle de legende

står rundt om et klæde, som de holder

i; A. kører rundt på klædet med sin

hånd og siger: a fesk9r, a fesk9r i mi

fårs dam, nær a sæj9r: hål! skal I
slep, nær a sæj9r: slep! skal I håt/iio

den, som så forser sig, må give pant (D.).

fiskebanke, no. feskhårfk æn (Lild s.)

grund i havet, hvor der fiskes.

fiskeben, no. feskbipi de (D,, vestj.)

= rgsm. ; opkløvede hvalbarder, der ind-

sys i klæder for at give stivhed; H fesk-

bin (Søvind), fejskbijdn (Agger) ben af

fisk, men: fésksbin (Søvind), fesk9bin

(Agger) hvalbarder; jfr. hvalsfinne.

fiskeblade, no. feskblai (N. Slesv,,

Sundev.) en art vandaks, potamogeton L.

fiskedag, no. se fangedag.

fiskedam, no. fesksdam æn -dam
(D.) = rgsm.

fikeføde, no. fejskfø (Agger) =
rgsm.

fiskegarn, no. fesk9gån æn = flt.

(D.)
; feskegarn et = flt. (Bradr.)

; fesk9-

gan et = flt. (Agersk.)
;
feskegår æn = flt.

(Mors); fésksgdn .et = flt. (Søvind s.) =
rgsm.; bin fesk9gån (vestj.) forfærdige

fiskegarn; en frugtsommehg kvinde må
ikke gå over et fiskegarn, så bliver

barnet uroligt, Sgr. VII. 36. 58; jfr. brajle,

garn, ghb, kry, net, ruse, våd.

fiskeglover, no. feskglov9r de (vestj.)

fiskeslim.

fiskehjeld, no. feskehjét (Vens.)

stillads til at torre fisk på.

fiskekonge, no. i æventyret Kr. VII.

263. 277.

fiskekrog, no. feskakrpq æn -kroq

(D.); fésk9krpq æn -kroq (Søvind s.) =
rgsm.

fiskekurv, no. feskkdr9 cm (Silkeb.)

fiskeruse.

fiskende, no. fejskin (Agger) — 1)

han leq9r te fesk9n; dær æ gow9 feskdn

ipr (Holstebro) fiskeri; bruq æ fesk^n

(Lemvig); hår I gowr æn guw9 fejskin

ipr? æ fejskin slap wal tiU åp (Agger).

2) fisketiden, der varer fra påske til St.

Hans ; se efterårs-, forårs-, mikkelsmesse-,

silde-.

fiskendes-mand , no. æn fesk9ns-

man (D.) en mand, som- kører om og

sælger fisk.

fiskepris, no. æ fejskprijsdr flt.

(Agger) = rgsm.

fisker, no. fesk9r æn -9r (D. ; Vens.

hak.); fesk9r æn -dr (Lild s.); fmkBr
æn -9r (Fanø); fesk9 æn -r9 (Søvind s.);

fejsk9r æn -9r (Agger) — 1) = rgsm.,

se ruse-. 2) fyr, person ; æn sær feskdr

en lojerhg fyr; æventyr om en fisker se

Sgr. VIII. 209.

fiskerbåd, no. = rgsm.; dær war

æn feskdrbowd frå Hærbør (Harboøre),
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dæ wa ud o ce haw æn gåy^ å fesk, Kr.

IX. 170. 3 (Harboøre); se Peders-.

fiskerhæg, no. feskorheq I (Vens.)

spidst redskab med en modhage, hvor-

med fisk gribes i stedet for at tage dem
med hænderne.

fiskeri, no. feskdri-f de (D. alm.);

/"Mm-j? (Søvind) — 1) = rgsm. ; skøprij
o feskdri'j,, de æ narari'j (vestj.). 2)

fangsten, alle de fangede fisk (N. Sams), lo sladder,

fismoder, no. se fisfader.

flsneg, no. fisneq (Bjering, Taps)
= fiskjærv.

fisselbøtte, no, fesalhøt æn (vestj.)

sladdei'hank ; se fisle.

fisselkræminer , no. fes^lkræm^r

æn (Holstbr.) en person, der er ind-

smigrende og sød i tale.

fisselsnak, no, {fisdsnakl (Ang.)

flskerkjælling, no. féskskæUti æn
(Søvind s.) — feskdkow^n — rgsm.

fiskerredskab
, no. fesk^rréskab

(Lild) = rgsm.

fiskersæt, no. feskarsæt æn (D.) =
garnsæt

,
plads ved en ,å med ret til at

udsætte et garn.

fiskesejler, no. fesksæjbr æn -9r

(Holmsl. klit) kaldes de, der sejler med
fisk fra klitten til Ringkøbing og sælger 20 = fisseltuder.

fisseltuder, no, fesdltudar æn (Mors)

;

fesdltuwd æn (Lild s.) — sladderhank,

om born, som sladrer; kaldes også:

fesdltåsk (D.)
; fes^Uuå^r å samsnsæpr

ka slek djær muw9rs row te næpr (nadver)

(Mors); der må have været en fidsel-

tuder, der lå her neden for, Kr. V. 372;
jfr. brevbærer.

fisseltudse, no. fesdltus æn (Fanø)

den der

flskeslæber, no. feskslæv9r æn -9r

(Holstebro) mand, som kører omkring til

markeder med saltet og fersk fisk.

fiskesuppe, no. fesksop flt. (Lild s.)

= rgsm.

-fisket, tf. se op-.

flsketillie, no. Mb. under pigtelt, de

sammennaglede bundbrædder bag masten
i fiskerbåden (Skagen) ; Mb. har -telt, hvad so

der sagtens må tydes -tel, se tillie

fiskeorn, no. havornen, Sgr. III.

156. sn (Tåning),

fiskjærv, no. fiskcer9 (MaM', Als) den
sidste kærv, der bindes; den smykkedes
med dannebrogsflag i toppen (Kristians-

felt, Vonsbæk); jfr. Sgr. X. 125.396; når
fiskærven kom ind, kom „ knapmageren

"

(s. d.) ud
;
jfr. enke, fisfader, -mand, -neg,

fissemand, fok, gamle, stodder.

fisle, uo.

fes9l 'sl9r -sdlt -sdlt (vestj.; Lild s.,

Vens.)

;

fisdl -shr -sdl -sd (Malt h.; Ang.) —
fes9l dm jæn (Mors, alm.) sladre, om
borns sladren til forældre og lærere;

om sød, indsmigrende, falsk tale, go å

fes9l (Holstb.) smigre; hviske, sladre om
andre; hun gor en te henør mu^r å wel

fesøl (Lild s.); jfr. gldsk, fisle,

Rietz fessla; Grimm Wb. fetzeln.

fisled, no. se firsel.

fismand, no. fistnaé (Brørup s.,

Åbenrå egn) = fiskjærv.

fissemand, no. fisaman (Malt) en

udpyntet figur med en rive i hånden,

der af den, der får først ophøstet, sættes

over i naboens lod, gerne med et skrift-

ligt tilbud om for god betaling at hjælpe

med i høstarbejdet, kaldes også „bede-

mand^ jfr. Sgr. IX. 206. 626. X. 45. 173;

måske også om sidste neg, jfr. gonnis,

høstkarl; fisfader, -kjærv, -mand, -neg.

flssenstrå, no. i tim. o træk fism-

stro el. fis9stro om 9t (Fanø) kaste lod,

jfr. stak, strå.

fissibroder, no. fisibror æti (Mds.)

= fissibrok.

fissibrok, no. fisibråk æn (Mds. h.)

slesk person.

fissie, uo.

fisi -9r -H (Lysg., Mds. h.);

fisi -dr -d -d (Vens.) —
40 1) gnide frem og tilbage; „f— et sår",

klø, Mb.; polere f. eks. messingtoj; „a

hå fissiet dem mæ swonfiet i oet samful

dau", And. Bars.
;
gnide støv af (S.Hald h.,

Løgst.). 2) undskylde sig fra noget;

„f— sig" fra noget, gore noget arbejde

således, at man slipper så overfladisk

og let som mulig; a f,si9t nåt mæ H
(vestj.); læreren „ fissier ", når han ser

gennem fingre med hornenes forsom-

Kalk. ; 60 melser ; man fissier, når man ved skat-

tens ligning ikke vil vedgå sin formue;

fisi omkre'ri få jæn (Røgen) smigre, sleske,

for en, ligeså Vens. 3) løbe omkring

uden at kunne få ende på noget (S, Sams),
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fissilinke, no. fisile'yk æn best. -<in

filt. -^r (Vens.) utugtig kvinde, jfr. fiol,

fissie.

flssilæder, no. fisilæpr de (Mds.

h.) vidskela^der.

flssipind, no. q, do ær æn fisijnn

(D.) n: den ringeste til noget, siges til

born.

fist, no. fi^t h (Vens.) en ubetyde-

lighed, el stænk; é heU fist salt; no

fek wi é fist væn; en kort tid, et ojeblik;

de wår kon é fist; se fust.

fiste, uo. fist -9r -9 -s (Vens.), f
—

mæ hål, slå med halen, om kør, der

vil bisse i varmt vejr; vifte med et

torklæde; fare hurtig og let afsted; ^sytrogaw

fist^ fårmv øtc^r halsi å de guwl" , Gr.

5. 16, skrædderen for forud over halsen

på den gule; også trans., kaste: „hcar
hæle, de kam å wil åp é, tow hqj å

fist9 øw9 stene", Grb. 171. 9, hver helt

(fisk), der kom og vilde opad, tog han
og kastede over stenten, jfr. Grb. 26. 24.

fistel, no. festH æn -dr (D., Malt);

fistd æn -w (Rkb., Elbo h.) — når garn

haspes op, deles en „klavse" el. et „lød"

ved f— bånd i , fisteler "; båndet om hele

klavsen kaldes „ redebånd " ;
jfr. pit. fissel

el. fessel, Quickborn, det samme.
fistelbånd, no. festdlhon æn -bon

(Andst; Angel) se fistel; jfr. plt. fissel-

band, Quickborn.

fisten, to. Mb. bleg, falmet (Sønderj.)

eft. Outzen; se fis.

fistle, uo. se fistre.

fistre, uo. fistør -strdr -str9 -strd

(Vens.), ft. tf. -strH (Agersk.) — 1) snuse

omkring, kikke nysgerrig; han lævar o

fist9rdr (Lindk., Malt) han snuser om;
ligeså Hvejsel, Mds. h. ; den løb og fistrede

og dulrede omkring der ved hojen, Kr.

VIII. 2; han gær å fistrer, om han il

ku få dæn piq (Agersk.); fistdl omkre'fi

(Lonb.). 2) go å fistdr mæ jæn (Mds.)

snakke en efter munden, smigre. 3) å

fistsr åp i stowdrn (Vens.), fist op (Lild

s.), pynte op, også Plougstrup
;

jfr. finstre.

fit, no. et nu, ojeblik; liq mæ et fit,

så pjeqt djé hin i æ vep (Silkeborg)
;

jfr.

fist, fut.

fitle, uo. fet9l -tUr -talt (Vens.) være

gnieragtig ; trygle ; haj hår fetdlt sæ nud

te (Vens.)
;
go å fetøl åm pæti (Randers)

;

han gor å fetl9 (Røgen) går og tigger,

ligeså Hovlbj., Mds. h., Mors; se fitto,

fedte.

fltorre, no. fito'r æn (vestslesv.)

fortræd, forlegenhed; æ kåm dåq i æn
gråw f— mæ ham.

fltriol, no. fitri'l de (D., vestj.);

fitri'l best. -t (Vens.); feltrijl de (Agger)

— svovlsyre; der var filtrin i flasken,

Kr. VII. 67; jfr. mit. vitriolum.

fitte, uo. se futte.

1. fitte, no. fit æn -»r (D., Sønderj.);

fit el. fet æn -dr (Vens.); fet æn (Vejr.,

Agger, Han h.) — 1) hunnens konsdele

hos kør, får, svin, heste; gåde: dær ggr

æn dyr i grondål mæ træj fepr o jæn
hål, mæ sæjs ømi å træj mon, hvæm ka

dæh sposmol urgro'n? (vestj.) el. dær gek

æn dyr i dybsn dal, mæ træf fipr o jæn
hål, mæ sæjs ør^r o sæjs own, mæ træj

romp9r o træj mon, ka do de udgro'n?

(vestj.), jfr. Sgr. II. 42. 258, IX. 140. 472,

176. 560, 191. 590, o: en hoppe, som
to kvinder rider på, jfr. Gest's gåde i

getspekiHeiSreks konungs v. 61: hverir eru

peir tveir er til [3ings fara? Prjår hafa

t)eir sjonir saman, ti'u fætr ok tagl eitt

båSir
;
jfr. Sv. Landsmålstidskr. II. 8. s. 5.

5

(Vårend) ; Mhoff s. 508. 22, Rolland, Rimes

128. 12; af fetten der gjorde vi skrædder

30 ring, Kr. II. 331. 16, Sgr. IV. 99. 11.

2) karrig person (Vens.); sidste del af

smsætn. i mangfoldige skældsord, mest

om kvinder; jfr. Rietz fitta; platt. fot el.

fotse; kusse; Mads fos; fåre-, hunde-,

karrig-, klister-, klæbbre-, knav-, kår-,

sludder-, sur-.

2. fitte, uo. fet -sr -d -d (Vens.) vise

sig karrig.

fitten, to. fitsn (Vens.), hq^j æ så

**>f—, knap, karrig; også: fitwm.

fitter, no. narrestreger; han hæ
mans feta (flt.) få (Åbenrå),

fivrivav, no. se fiddivave.

fjag, no. se fjog.

fjalet, to. fjqld (D., Vejr., Andst,

Ulvb.); fjæld (Thy, Skodb. h.) — om
born: undseelig, om voksne: tåbelig; se

fravorn, skalu, skul; do æ da et f— o

trow såan æn læwn (Andst); se fjæle.

50 fjalethed, no. fjqUhijpd (vestj.) tåbe-

lighed.

fjamlet, to. fjamU (Bradr.) : æ fe^dr

æ så f—, valne, følesløse, rystende at

gribe med; se famle, fomle, funslet; for-.
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fjammelliåndet
, to. fjamslTiån^

(Ribe) om den, som tager famlende på
grund af alder el. kulde.

fjammelvorn, to. fjanplwon (vest-

slesv.) usikker på hænderne, famlende.

fjamsket, to. fjamska (D.) forjasket,

tilsølet; jfr. jamset.

fjandbo, no. se fjendsbo.

1. fjante, no. fjanc e (Vens.); fjant

fjasket, to. fjaske (Malt, D.) snavset,

våd^ tilsølet, jfr. pjasket.

fjat, no. se fedt, fjært.

fjedden, uo. se fede.

fjeffel, uo. se fifle-.

fjej, no. se fed.

fjemske, uo. fjemsk -9r -d6 (Thy)

fjase.

fjende, no. fej æn fej^r (Vens.);

æn -3r (Agger); fjant æn (D.); fjant æm^fin^ flt. (Søvind, Tyrst. Vr. h.)
; fin æn -9r

(Randers) — tåbeligt, vildt kvindemske,

jfr. Rietz s. 127 fante, fjante; flante;

flojte, fjolter, hjante.

2. fjante, uo.

fjant -9r -dt (D.);

fjaftc -dr -d (Vens.) —
bære sig tåbelig, vildt ad, om kvinder;
/— omkre'xi, ad (D.); de fjanter få dæ
(vestslesv.) det slår fejl for dig, fifler;

(vestj., Mors); fjæh æn -9r (Agger); fin

æn ferpr (S. Hald h.) = rgsm. ; han

rdbt te di ajar, te dæ wa fen9r i æ Ian

(Thy); „Sebe'U hd spo, de fejdr^n skal

kom så låne, de di ska todj djær hæjst

we Kwanhæk" , Grb. 164. 7; „diæ wa
såmanne finner, te den jen ku ett spøtt

få den åbn", Bhch. Bindst. ; han vil tæj

sæ å å slå æ finers gen^rådl dø, J. M. 79;
jfr. gldsk. fjante. Kalk. rave, være usikker. 20 wå falk kast ju æ wål åp får å fåswår

fjantebasse, no. fjanthasi æn (Ran-

ders) = fjante.

Fjanterup, no. jeg er da, gud-

skelov, hverken født i F— eller døbt i

Tosserup (Sams), Sgr.V. 23. 31, o: ingen

fjante el. tosse; jfr. Nyrop, Forbi, ord,

Nord. Tldsskr. f. Fil. ny række VII. s. 121.

fjantesere, uo. se fantasere.

fjantet, to, fjanc9 (Vens.); fjantd

dæm får æ fjænpr å dæråw hår æ grpdv

fåt dæn nawn: æ fjænkåst, Kr. IX. 173

(Vandfuld h.) ; en besværgelse mod fjender

:

,vi skal vandre idag!" sagde St. Peder;

„der er fjender i vejen!" sagde Mikael,

engelen; „da skal jeg dem binde!" sagde

Jesus
; „ hvormed ? " sagde St. Povl

; „ med
mine ti fingre og mine tolv gode guds

ord, under de himle så blå, under de

(Bj. h.. Agger); fjaM9 (vestj.) = rgsm. 3o stene så grå, med det hårde stærke jærn-

fjantevorn, to. fjancworn (Vens.);

fjantvorn (Agersk.) = fjantet.

fjar, talo. se fjerde.

fjarring, no. se fjerding.

fjarril, no, fjardl et (Støvr.), et f—
smor, fustage smor; = fjerding (s. d).,

se fjerdingspund
;

jfr. 0I-; Kr. I. 336.

V. 18 hedder det: hans hoved var

slagen i fjarriller ni og samlet udi en

ble, stykker?

fjas, no. — 1) vistnok kun i en

enkelt forbindelse: hruq æ pæri te fjas

o stås (D.) = rgsm., til fjas og stads.

2) fjas e (Vens.) fjasende person, en

tojte; se fas; jfr. Aasen, fjaas; Rietz,

2. fjas.

^ fjase, uo. fjas fjås9r fjåst fjåst

(Agger) — 1) = rgsm. 2) fare afsted;

hon fjåst åstf9n, hun for afsted; å hon
te fjås9ns! og hun afsted.

fjaske, uo. fjask -9r -9t (Agersk.;

Vens.), å fj
— sin klær te (Agersk.) til-

søle; do fjask9r din klædr hæn (Vens.);

se fjamsket.

bånd, alle mine fjender og uvenner skal

boje sig for mig i knæ som løv på træ;

i navn osv., Kr. VIII. 401. 744; jfr. vrede;

go åh fåbi' di væn; åm do ås9 hå lånt

dærhæ'n, så ær 9t da evi9n sin så lånt

som te' æn fin, om han å di noh9r ær!
(Fredericia); jfr. Aasen, fiende; isl. fjåndi

hak.; fanden.

Fjends, no. Fjqiis hær9t (vestj.)

40 et herred; når fjendsboen kommer til

Skive for at sælge sæderug, er han kry

på det og siger: „a æ fræ Fjends her-

red!" men skal han om foråret købe

sin sædehavre, klynker han og siger:

„a æ så mænd fræ Fjahnds herred!"

Kr. VI. 309. 394; Fjans hær9r, Kr. IX.

192. 27 (Ginding h.); ordet sættes i forb.

med fjende, Thiele I. 50; afledes af fal

(s. d.)^ U. Bl. s. 231.

Fjendsbo, no. fjanbo (vestj.). Fjends

herred er magert, derfor spottes med
dets beboere: „uha, hvor a skal æde!"

siger Fjendsboen, når han går til gilde,

Kr. VI. 314. 16; Fj— siger: „vi hår et
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ol i då, få vi ska brygg i måhn!" men
Sallingboen siger: „drek I kuns, vi hår

ol nåk, vi hår brøgget i guer!" Kr. VI.

318. 5!2; men Fj— samler penge: når

Fj— kommer iført én kjole og sætler

penge i sparekassen, så kommer Salling-

l)oerne i tre kjoler og låner dem, Kr.

IX. 98. 53; fjanbo er derimod en mand
fra Fjan i S. Nissum s. ; se Kr. VI. 346. 24G.

fjendsk, to. finsk (D.)
; fjéjsk (Vens.) lo

= rgsm.

fjendskab, no, fjejskdb é (Vens.)

= rgsm.

fjer, no. fjer een hest. fjhn flt.

fjer hest. fjedn (Vens.); fjhddr ceti (Heil.

h.); fjæddr æn — flt. (Rkb., Mors, Thy,

Agger, Lild, Løgstør; Støvr. flt. fjceå^r);

fjær æn fjæror (Sall.)
; fijor æn = flt. (D.)

;

fe^ æn = flt. (Søvind, Hads h.); fer æn
flt. fer el. fer (Agersk,, Bradr.); fiar æn
fi^dsr (Fjelde); fe9 æn fed (Sundv.) —
1) fjer på fugle, alm.; „a æ kon en fatte

fowl, a håer ikke annet end Qaeren",

Blich. Bindst., fjerene; så læt som én fe^

(Søvind s.); stowor owr å fjæddr, di ær
læt te las (Mors); å æ fer skal æn kin,

va ful de ær (N. Slesv.); fjæddrn (flt.)

i æn dyn (Løgst.); fæU fjædor (Støvr.);

der sidder under vingen på alle fjer-

kreaturer „urolige fjer", de må ikke so

bruges til sengklæder, ingen kan dø

rolig på dem, Sgr. VII. 55. 235—37.

VIII. 155. 654 flg.; man rykkede i gamle

dage fjer af fjerkreaturers vinger og

hængte dem op i skorstenen for at få

dyrene til at blive ved stedet, Kr. VI.

206. 284 ;
pigen i æventyret, som er for-

vandlet til and, kaster fjerene af sig og

står nøgen, da kongen tager dem, Kr.

V. 124; æventyret: den gyldne fjer, Kr. 40

V. 149; Gr. Ævent. II. 4; kongesonnen
skyder en fjer af guldfuglen, J. M. 3,

jfr. Asbj. II. 112, Grimm March. I. nr.

57. 60, R. Tr. pop. I. 205; ørnen

giver ham en fjer af sin hale, denne
skal bringe hjælp, Gr. Æv. II. 46; han
skal pille fjer hos heksen, Gr. Æ. I. 53

;

konen råder sin datter til at holde mange
fjer på møddingen, Sgr. VII. 212. 814,

jfr. VIII. 82, o : bons, se fortæll. Wigstr. so

I. 275; i skæmtesagnet dyppes konen i

tjære og fjer for at forestille kukker, Kr.

Ævent. 192, jfr. 165; præsten straffes

dermed og udgives for fanden, Gr. Ævent.

III. 32, Kr. Ævent. 98. 235, jfr. Grb. 87. 39

;

jfr. fugle-, guld-, hale-, honse-, krage-,

penne-, skralde-, skranne-, storke-, suge-,

svine-, vild-. 2) pennefjer til at skrive

med, alm. glds.; se penne-, skrive-,

stål-. 3) en springfjer af jærn el. stål,

under vogn, i ur, lås,, alm., flt. fijr9r

(D.), fer (Agersk.), fejdr9 (Søvind s.);

fjæddrdn onør æn un (Løgst.); se krølle-,

ur-. 4) den ophøjede fals, som fojes

ind i noten på brædder, som er sam-
menplojede (D., Søvind, alm.); jfr. Aasen
fjøder, isl. fjoSr huk.; htsk. feder, mnt.
vedder Sch. Liibb.; eng. feather.

fjerbuk, no. fjæd- el. fjærhok i

(Vens.) legetoj af 6 fjer, de fire sammen-
bundne i et kors, de to lodret på de

fire; den kan løbe for vejret hen ad
marken.

fjerbøsse, no. fijdrhøs æn -9r (D.)

plaff'ert, pennepose med ladestok, den
lades med stykker af en skive kartoffel.

fjerde, talo. fjær (Sem, Bradr.,

Sønderj., Agger); fær (Ang., Fjolde); fæ^
(Sundv.); fjqr (D., vestj.. Vens., HeH. h.,

Thy, Mors) = rgsm. ; dæn fja, hwæ fjqr
09 (Søvind s.).

fjerdedel, no. fjærdndel æn (Sø-

vind s.) = rgsm.; a fæk de fjq didl å

ene noteri (Vens.) jeg fik fjerdedelen af

intet O: jeg fik intet; se fjerdepart.

fjerdepart, no. fjær- el. fjarpart

æn -parter (D.)
;
færpart (Mell. Slesv.) =

rgsm.; æn f
— s ^pr (vestj.); æ f— byn^r,

gårdmænd, som ejer fjerdeparten af en

fjerdeårs, to. fjaros (D., vestj..

Vejr.)
; færårs (Valsb.) fireårs hest, de ær

æn fjaros, fig. om msker; så læt som
nåw9 f

—
, si ud som æn fjaros (vestj.)

se lystig og let ud; se fireårs.

fjerding, no. fjar^ti æn -9r (vestj.;

hak. Vens.); fjari i (N. Sams); fjærd^

æn -9r (Sønderj.); fjærsl æn -9 (Søvind

s.) — 1) ^/4 af noget; V* tønde, æn
fjar9ri snior (vestj.); ,vil I skek mæ en

wost, å et pa fåsloer, å så en bette

fjarril smor", Blich. Bindst.; et ølanker,

der rummer V* tønde (Søvind s.). 2)

på Sams et eget jordmål, der omtrent

udgor to tønder hartkorn, c. 30 td. land

;

enhver bys jorder er delte i et vist

antal fjerdinger, hvoraf IV2, 2 el. 3

udgor en fuld gårds jord (Molb.); han
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er lige så god som en halv fjerding

jord på Tanderup mark (Sams), Sgr. V.

22. 29, siges om en, der er god til at

tigge; se lutning. 3) V4 time; æ klåk

vanter æn fjær^ri i ti (Bradr. ; alm. D.,

vestj.); se bag-, for-, neder-, over-, silde-,

smor-.

fjerdingkar, no. fjar^rikår æn =
flt. (Rkb.); fjær9rikår (Agger); fjær^ii-

karæn (D., N. Slesv.); fjardrp e\. fjaraijgs

et (Søvind s.) = rgsm. ; han vel mcej mæ
hans f

—
, han hår eypn skip (Rkb.) siges

spottende, når en snakkor med uden at

forstå, hvorom talen gælder, se alsled.

fjerdingvej, no. fjæi-^ri- el. fjardii-

vcB'j æn (vestj., D.); fjær<tiivæ'j æn (Søn-

derj.); fjarorive'j æn (Søvind s.) = rgsm.

fjerdingspund, no. fjarsrispun æn
= flt. (D.); fjærdspun et (Søvind s.,

Silkeb.) = rgsm. V* "E.

fjerdingstund, no. fjar^tistun æn
(vestj., D.); fjætytistun æn (sønderj.) =
V4 time.

fjerdingår, no. fjarario'r e (Vens.,

vestj.); fjardfip'9 et (Søvind s.) = rgsm.

fjere, uo.

fijdr -dr -dt -9t (D., vestj.);

fjer -9r -9 -3 (Vens.);

fer -dr -H -dt (Agersk.);

f^ -r9 -rdt -rdt (Søvind s.) —
1) = rgsm., give efter i fjerene, om vogn,

sofa (Vens., alm.). 2) skifte fjer, jfr.

fulhår; æ ges fersr (Agersk,; også D.,

vestj.). 3) om et skud: træffe så fjerene

flyver? han skulde lægge en sølvknap

for bøssen, så skulde skuddet nok fjedre,

og det vilde da vise sig, hvad beskaffen-

hed haren var af, Kr. IV. 197.

fjereken, no. fjerdkdn et (Fjolde)

overdyne.

fjeret, to. fjdr^t (vestj.) oversåt

med fjer, fuld af fjer; se fuld-.

fjerham, no. = rgsm.; fortælling

om søster i fjæ^rham, Grb. 101. 7; det

var Lok å Lirmand satt' sig i fjederham,

Kr. I. 86. 7 ; tre jomfruer hver i sin

fjerham, som de trækker af, Kr.V. 17. 24,

Gr, Ævent. II. 23; den gronne ridder

kommer i f— , Gr, Ævent. I. 167.

Pjerholm, no. i tim.: ræjs te Fjedsr-

hålm (Ardestrup); Fiprhålm (vestj.); ve

do tnæ te Ferhålm ? (Mell. Slesv.) o : hen

at sove (s. d.); jfr. Nord. Tidsskr. f. Fil.

ny række VII. 128; Fjerholt.

Pjerholt, no. man rejser til Slum-
strup og tager Fjerholt over sig, når

man går i seng; SI— og F— er to

byer i Rind sogn, Sgr. III. 57. 179; jfr.

sove.

fjerhovl, no. fjæddrhæwl æn (Thy)

hovl til at danne fjeren på fjæller, der

skal bruges til loftskud.

fjerkræmmer, no. fiprkræmør æn
10 -9r (Lindk.) == rgsm.

fjerløs, to. fij9rløs (vestj.) =- rgsm.;

han rærpr om lisom æn f— kat, skaber

sig tåbeligt, somme siger fæddrløs (Rkb.)

o: fodløs; se sne, sol.

fjermadras, no. fejamadras æn (Sø-

vind s.) = rgsm.; madras med stålfjere.

fjermer, to. firm9nc el. fjærmønc
el. fjænndnc (Vens.); fidr (Årh., Hvils-

ager, Øst. Alling) — udtryk om hesten

20 for vogn el. plov : frahånds (s. d.) ; de

f— øq; dæj ggr fjærmeiic (Vens.); se

nærmer, tilhånds; jfr. Aasen, fjerr, isl.

fjarr, fjarri, firr.

fjernæset, to. fjhr^- el. fjhnjht
(Vens.) om en blisset hest, der har en

smal hvid stribe ned over næsen.

fjerpen, no. fijdrpæn æn (D.) =
rgsm.; gåde:

de skærer mit Jioved af med en kniv,

de river min indvold af mit liv,

de giver mig ind den sorte saft,

deraf får jeg den store kraft,

jeg bruges både af fattig og rig,

jeg kan både fyrster og herrer forlig.

Sgr. IX. 134. 411.

fjersinstyve, talo., ialtfald som ordens-

tal: fjæsistywi (Vens.) = 70«!^«.

fjertab, no. fjæddrtåh (Thy, Agger,

Mors); fjærdtav (Sall.) — hdnsene er el.

40 går i f— , er ved at skifte fjer, se fjere;

fig. : di gor nåk i fjærdtav (Sall.) o

:

bliver fattige.

fjertønde, no. fjæHøJ æn (Vens.)

tønde til at gemme fjer i, jfr. Grb.

87. 39.

fjervinge, no. fjh- el. fjerweri i

(Vens.); fjærveti æn (Sall.); fij^veri æn
(D.); fjæddrtveii æn (Agger); fepveii æn
(Søvind s.) — vinge af gås el. anden

50 fugl, der bruges til støvekost.

fjervogn, no. fjæderuwn æn -uwn
(Rkb., Lild s.); fljdrutpn æn -umi (D.);

fejdrun æn (Søvind); fedvun æn -vun

(Sundev.) = rgsm.
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fjesle, uo.

fjesd -slør fjesdl (Rkb.);

fjæsol -slør -solt -salt (Vens.);

(jg å .f
— ve 9t, tage famlende på, jfr,

famle; pusle, a ku hør dé war æn
mum, de fjæsdlt i halmi (Vens.); jfi'.

fedsle.

fjet, no, fjæt een (Lemv.) spark.

fjette, uo. fjæt (Lemvig) sparke;

er det beslægtet med fjøtt, Aasen, i forb.

få f— , blive bortjaget?

fjis-fjas, no. seks fjes-fjas (vest-

slesv.) vrovl, sladder.

fjog, no. fjqq el. fjåq el. fjpq é

best. -3 flt. -q (Vens.); fjpq æn (Agger);

fjåq (vestj. ; Agersk. itk.); fjåk et (Sundv.);

fjåq et (vestsl.) — 1) et tåbeligt, halv-

tosset mske. 2) e fjaq (Vens.) et stort

stykke af noget, jordejendom, klædebon;

jfr. mnt. vocke, Sch. Liibbe; fok.

fjoget, to. fjoqs (vestslesv.)
; fjåk9

(Sundev.) tåbelig, tosset.

fjoghoved, no. fjåqhpi et (vestsl.)

= fjog.

fjollet, to. fjåht (Røgen s.) = rgsm.

;

jfr. Aasen, QoUa, fjase, spøge; halv-.

fjolter, no. fjålc^r é -dr (Vens.)

— 1) en pjalt toj; haj tu é f— øw9r

sæ. 2) et tåbeligt, halvgalt, fjantet mske,

om mænd; men nok især om meget

leende, lette kvinder; fjålc9ricorn to.

om kvinder; se klæber.

fjoltre, uo. fjålc9r, fjålc^r el. -ar,

fjålcs el. fjålc9r3 (Vens.); haj fjålc9r

åste', farer om som en fjante; hqj kam
fjåic9ri, han kom farende på en tosset

måde; haj fjålc9r mæ piq^rn, fjaser

med pigerne; måske også: ryste i feber

(Kjær h.).

fjoltret, to. fjålc9 (Vens.) — 1)

pjaltet; „så tor haj en døj kraq å

swébar hér ej i é fjåtc^ klæj" , Grb.

41. 22. 2) fjantet; do æ nåk fjålc9r9

å de gro for, alm. tim., du er nok

fjantet af det grå får, bruges når en

kommer fjantet farende.

fjor, no. se ifjor; jfr. Aasen fjor;

isl. fjor5, se Fritzn.^ ; mht. vert.

fjord, no. fywr i -dr (Vens., Heil.

h.); flt. fywr (Rkb., Vejr., Mors; Agger);

fjowdr æn best. -9n (S. Sams); fjor æn
best. fjån flt. fjor (Siøvr., S. Hald); fym-
æn best. fywå^n (Havbro s., Løgst.)

; fjo9

æn fjod (Åbenrå) = rgsm.; æ fywr er

Ringkøbing fjord i Ringkøbing egnen;

Limfjorden på Thy og Mors, Sall. ; æ jæ
falk te ftjws ? (Agger) o : ude på fjorden

;

niffr we fywi>r, møt imé'l fywr d haw
(Lild s.); æ fywr æ lå (Mogenslr.) o:

lillagt med is; fjån æ lå, nær ve fjån

(Støvr. h.); jfr. fure, gård, jord; fywd9n
ær i skdtærynøn (Løgst.) o: fjorden bærer

hvide bølger, se gås ; Bajs fjor (S. Hald

10 h.); fjdw'>rdn ved Stavns (S.Sams); ,de

æ da fajen te wuj !

" sa' Pjer Kræn, han

kjør i æ fywr (Limfjorden), Sgr. 1. 1 59. 6G9

;

jfr. Aasen fjord, isl. fj6r6r hak. ; eng. firth.

fjordand, no. fywrån æn (Mors)

anas scandiaca Gm.
fjorddyb, no. fywrdyjh é best. -dyjbo

(Vens.) dyb på fjorden; „fyw9rdyjhi>, de

hon druwnt ul i, hå di sin kalc uwl-

dyjba", Grb. 163. 21.

fjordfiske, no. fiskeri på fjorden;

læ dær dså wæ let søfesksn å slæt ejt

fywrfeskdh (Lild s.).

fjordgrøde, no. fywrgrø de (Lonb.)

vandplanter i fjord og å.

fjordlanding, no, fywrlanøri æn
(Rkb.) den del af det faste land, der

grænser op til fjorden.

fjordlæg, no. fywrleq (Vens.) islæg

på fjorden; „de wa da fyw^rleq, men da
30 slap haj nir mé øq å wmon å bléw ø"

,

Grb. 226. 49.

fjordrimme, no. fywrrinp æn -r

(Lonb.) randen, hvortil vandet i fjorden

når ved jævn vandstand, jfr. ovre, sten-

vold.

fjordside, no. fywrsij æn (Rkb.)

= fjordlanding; ve æ fywrsij (Mogenstr.)

nær ved fjorden, forsk, fra: po æ strån,

på strandbredden; „der é så manø fléj-

*ostin åpå Jøl å dær omkreii we fywar-

sij9n^ , Grb. 134. 20.

fjordskib, no. Mb. [fywrskiv ænl
(vestj.) båd til at sejle på fjorden med.

fjordsogn, no. æ fywrsåwn flt.

(Lonb.) sognene langs fjorden.

fjords-ovre, no. fyws- el. fywr^-

åwdr æn (Rkb.) en forhojning af landet

langs fjordbredden.

fjordstrand, no. fywstrån æn (Ag-

60 ger) strandbredden ved fjorden.

fjords-ør, no. Mb. und. ør, småsten,

grus, taget af fjorden (Mors, Slet h.).

fjordtang, no. J.T.267.351, zostera

marina L. (N. Sams, Sall.).
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fjordål, no. fywrol æn = flt. (Lb.)

ål fra fjorden, en bestemt slags ål.

fjorgammel, to. fywgarn^l (Agger)

•= rgsm., gammel fra ifjor,

floringgræs, no. J.T. 9. 10, en hvene-

art, agrostis alba L. (Sams); a. vulgaris

With. (Ålb., Sams).

fjorten, talo. fjåwtdn (D., Thy);

fjdwt9n (Vens., Heil. h.. Mors, Agger,

Søvind s.); fjutdn (Ang.); fjot^n (Bradr.,

Sundev.)
;
fjorten (Sem, Emmerlev, Gram)

= rgsm., 14; nåw9 æ syw, mand æ
fjøwt^n (Lisbj. Terp), Sgr. II. 60. 343:

„nogle" det er syv, „mange" fjorten;

når fiskerne i Risgård Bredn. har fanget

14 ål, og kammeraterne sporger, hvor-

mange? — råber de: „det gale tal, som
man inte ka si'e" el. „de gale sæt, som
jæ inte ka si'e", sagtens efter en sæl-

lænder, der ikke kunde udtale 14.

fjortende, talo. fjåwtdns (vestj.);

fjortens (Sem, Gram); fjutsns (Ang,);

fjoPns (Bradr., Sundv.)
; fjut^nst (Fjolde)

;

fjowtdnt (Vens., Heil., Mors, Agger); fjåtp-

tdnt (Thy) = rgsm.; hwæ fjåwtmdss då
(Agger).

fjot, no. fjåt (vestj. Mds.) tåbelig,

idiotisk person, se tratte, tumpe.

fjothoved, no. fjåthuws æn (vestj.)

;

fjåfhowad et (Randers); tosse, tåbe.

fjottet, to. fjåp (vestj., Agger); fotte

[fåts] (Ang.) — tåbelig, tosset; jfr. Hag.

s. 1 40 nederst ; se fottig s, 25 sts. ; halv-.

fjotting, no. fjåpi^ æn -dr (Agger)

fjottet person; se halv-.

fjusleri, no. fjushri' de (Brader.)

= fovseri.

fjutten, talo. se Qorten.

fjæder, no. se Qer.

fjæen, uo. se fede.

fjæfle, uo. se fifle.

fjæl, no. fM et = flt. (Heil., Røgen);

fejpl æn fepl (Søvind s.); fipl æn hest.

fjæl, flt. fipl hest. fjæl el. fjæbrn (Vens.);

fjæl æn fjæl (Mors, Vejr.) ; flt. fjæl (Thy,

Agger); ^ (N. Thy); fjæl (S. Thy);

fjæl æn fjæUr (D.); flt. fjæl (Agersk.,

Brader. itk.) fjæl æn fjæU (S. Sams) —
1) = rgsm.; mols fjæhr (D.) seks al.

lange fjæle; kant fj
—

, kantskårne; had

æ huw3 et van i æ væj, så ku do ha

van guw9 te å hær fjæhr (Andst) om
en bredskuldret, dum fyr

;
fejdUn flt. best.

(Søvind s.) fadingen på vogn. 2) gangtræ

over bæk uden rækværk (Vens.); jfr.

Aasen fjøl, isl. fjol huk.; bræde, bræt,

dælle; age-, bede-, ese-, fimmel-, gang-,

gisten-, gryde-, gulv-, mog-, muld-, m^elke-,

møn-, måls-, mangle-, pande-, ryste-,

senge-, side-, sko-, skylle-, spejl-, spække-,

stakkels-, stille-, stryge-, suge-, sæde-,

valke-, vindskede-, vogn-.

1. fjæle, uo. fej9l -d -dt -dt (Søvind

10 s.); fejdl åp, beklæde med brædder,

f. eks. en gavl.

2. fjæle, no. fjæl æn fjæUr (Thy,

Agger, Sall.) en hylde, æn hle^ fj—,
hylde ved bjælken, som ikke ses; se

hylde.

3. fjæle, uo.

fijdl -dr -t fjdlt (Vens.);

fejol -3 -at el. fjel, -H el. fjel (Søvind s.)

;

fjæl -dr fjål fjål (Stagstr. ; Mors);
20/"— sæ, skjule sig; haj fjdhr sæ (Vens.)

om et undseeligt barn, der skjuler sit

ansigt, jfr. fjalet; „spreri ej i dej tøj,

d<B leqar, å fil jær'^ , Grb. 87. 35; „di

tvår ene gu får å fej dem, så gåt lo di

filt", Grb. 185. 12; ska m fij4? (Vens.);

fipl sæ el. fåfi'jH (Vens.); fpl å fen

(Lild s., Thy); ta fijdl å léj åp (Røgen

s.); put i fejdl (Søvind s.. Hads h.); ska

vi te å ta fijdli åp (Røgen, Hjelmsl. h.,

30 måske en flt. 's form: fjælede) lege skjul;

se forfjæle, forvare, kuk, ta forput el.

put; jfr. isl. fela, skjule.

fjæle, to. se fjalet.

fjælested, no. fijalsté é (Vens.);

fjælste æn (Mors) skjulested.

fjællebro, no. fjælhrow æn (Vens.)

bro over å af tømmer; jfr. Grb. 166.28.

fjællebund, no. bund af brædder;

æn kbrd, dær æ fijdbon i (Lild s.).

40 fjællegulv, no. fjælguwdl æn (Ag-

ger); fjklgwol (Heil. h.); fjælgwol æn
-gwol (vestj.)

; fjælgwdl (Lonb.)
;
fjælgwol é

(Vens.); fejdlgwol et (Søvind s.) = rgsm.

fjællehav, no. fjælhaw æn (Vens.)

sidefjæl i en rejsevogn, er 2V2 fjæls

bredde; jfr. sæd, vognsæt.

fjællehæk, no. fjælhæk i (Vens.)

sidefjæl i en arbejdsvogn, er 2 fjæls

bredde.

60 fjællevogn, no. fjæluw^n æn -tmn
(vestj., D.); fejdlun æn -un (Søvind s.)

= rgsm.

fjælsomt, bio. fjælsomt (Søvind s.)

fælt; se fæl.
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fjæne, uo. se fede.

fjærrel, no. se fjerding.

fjærrelspund, no. se fjerdingspund.

fjært, no. fjat æn fjapr (D.; hak.

Vens.); fjært æn (Søvind s.); fjåt æn
fjåt (S. Hald h.) = rgsm.; han æ lisom

æn fjat o æn glø (D.) o: forvirret, om-
trippende

;
gåde : hwa æ de, jæn kål ka

hær 9t o æ låtvt, ti ka et bær H nijpr

igæ'n? (vestj.); jfr. Sgr. II. 41.250; smlgn.

fortællinger, hvor fanden sendes efter en

fjært Thiele II. 96, Wigstr. II. 164; jfr.

fis, fort, skid.

fjærte, uo.

fjat -9r -dt -9t (D.);

fjat -dr -9 (Vens.);

fjært -9r -9t -9t (Søvind s.);

fjåt -9r -9t -9t (S. Hald h.)

= rgsm.; når en kommer til at fj—
under måltidet, siges: tak få skærik9n!

(Randers) , el. do pris9r di madmbwdr,
el. di håhr gil dærin, di kom9r søti9n

ud (sts.); jfr. Aasen fjarta; htsk. farzen;

eng. fart.

fjæs, no. fjæs æn (vestj.) ansigt,

foragteligt; se ge-.

fjæsing, no. fjæs9ri i -9r (Vens.)

en fisk, hvis finner kan tilfoje giftige

stik, trachinus; så ond som en f— , tim.

fjæsle, uo. se fjesle.

fjæt, no. se fedt.

fjø, udro. med råbet: fjø, fjø! kal-

des på et føl.

fjbver, no. se fjor, fjord.

fjovten, talo. se fjorten.

fjål, ft. tf. se fjæle.

fjåssel^ no. fjås9l æn (Hanh. ; itk.

best. -^ Vens.) — 1) en dårlig klædt person,

jasket og uordentlig; hun så et stort sort

fjåssel, Gr. GI. d. M. I. 136 o: skræmsel.

2) et pjaltet klæde (Lild, Vens.).

fjåsle, uo. fjås9l -sl9r -S9lt -s9lt

(Hanh., Vens.) — 1) bevæge sig sagte

med raslende lyd; æn muws fjåsUr i

hahnad; hon kam fjåsUn i hu9sfæd9r

(Lild s.); haj ha sit no skitaric (spøgeri),

dæ jik å fjås9lt å spéqt åpå cærgori

(Vens.). 2) jaske i sit arbejde, være

uordentlig; do fjåsUr 9d hæn (Lild s.);

jfr. hjavse, hjaske.

fjåt, no. se fjært.

flab, no. flab æn (D.); flaf æn
(Heil. h.); flav el. flah æn (Andst, Ager-

skov); flq^ i el. e (Vens.; Lild); flab el.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

ftav æn, best. mest : flaben (Søvind s.) —
1) bred mund på hund og svin; „mund"
siges om gabet på ko og hest, får (vestj.)

;

lok flab! (D.), flav (Andst), hold mund!
„hbl det flab, di tølp9r, sd héf^n te

buj9n", Grb. 232. 57; „hvissomensti do
ett holler flav, så skal a kyll dæ nier ow
hæjsten", Blich. Bindst. 2) skældsord;

din flab (D.), flab (Andst), flaf (Lonb.)

;

10 flav (Søvind s.)
; flab é (Vens.)

;
jfr. Aasen

flabb, hak.; mnt. vlabbe el. vlebbe, Sch.

Liibb. ; flebber, fløs, goffel; gab-, torske-.

flabe, uo. flab -9r flaU flabt (Vens.,

Lild s.), ft. tf. flM (Agger) — 1) brole,

råbe hojt, føre store ord; dæn kal står

å flab9r æpr å blijw wbnt; han gor å

flab9r å sjø%9r (Lild s.); føre en slem

mund (Agger). 2) når liget sys til et

sejl og det ikke gores akkurat, kan sejlet

20 enten komme til at „snerpe" el. „flabe"

eftersom liget er for stramt el. løst

(Agger); jfr. eng. to flap.

flabet, to. flqb9 (Agger) = rgsm.,

dum, vigtig.

flabhals, no. flabhals æn (Søvind s.)

skældsord, = flab.

flabhoved, no. i en byremse: Hør-

ning flabhoveder, Sgr.V. 25.51 (Hjelmsl.

h.) skældsord, = flab.

flabmund, no. flabmon æn (D.)

skældsord = flab.

flabop, no. flabå'p æn (Vens.; Elbo)

du skal få en f— , lussing; se kjæbop.

1. flad, to. flåd flt. flåd (D., Lonb.,

Agger, Rårup, Davbj., Heil. h., Nimtofte)

;

flår flt. flår (Vejr., Kobberup); flå9 flt.

fl^å3 (Vonsbæk) ; flg itk. flåt flt. flå (Vens.)

;

flgi flt. fldi (Søvind s., Viby, Årh.); flqr

flt. flqr (N. Slesv.); fla itk. flat flt. flp
40 (S. Sams)

; flåd itk. flat flt. flåd (N. Saras)

= rgsm. ; it fla9r far (Brad.) ; slo jæn
så flåd som æn pan9kå(i, el. som æn tus

(D.); e flg støc; de føst ær dlti9r de

flå9st (Vens.); i særegen betydn. : mi
hjøli æ få flår (Lemvig) o: jordlig, går

for tæt til jorden; bio. hq^j lo Us9wal

flåt uw åpå øq9 som hqj kam lébi baq-

ht9r hhr" , Grb. 11. 76; jfr. Aasen flat;

isl. flatr; flak, plat, slet.

2. flad, no. flaj el. flaj æn (Holste-

bro, vestj.) en fladlus.

fladbunde, no. fladbon æn -9r (Ag-

ger) en stor fladbundet fiskerbåd, som
i ældre tid brugtes ved havfisket.

20

50



306 fladbundet—flaggermus

fladbundet, to. flådbondt (D.)
; floi-

bdndt (Søvind s.) = rgsm. ; æn f— bod;

et par flqbond træsk, J. M. 59,

fladbuk, no. flådbok æn (Andst);

fiajbok æn (Rkb.) — fladlus.

fladbåd, no. f,bbo i best. -boi (Vens.),

bruges til at bjærge strandingsgods.

fladdre, uo. Mb. snadre, slubbre,

om ænder i vandet, el. om heste i et

vandingssted (Sønderj.) eft. Outz.

flade, uo. se rande, uo.

flade, no. f,åb æn (Løgst.) = rgsm.,

fladt sted på marken.

flade Anders, no. i tim.: wet do

bæ åm flåd Ajs? el. han mot bæ åm
flåd Ajs (Agger), forblommet udtryk: om
forladelse.

flading, no. æn stuwdr flåden mark
(Løgst.) en stor flad mark; se fladning.

fladlag, no. æ flådlaw9r flt. (Andst)

de flade (o: vandret liggende) lag af

tørvene, når de er stillede op for at

torres, til forskel fra rejselagene (s. d.),

de lodret stående.

fladlus, no. flajlus (D.) = rgsm.

fladning, no. flanaii æn (Mds. h.);

flåndfi æn (Hanh., Lild s.) — 1) han hår

plowdt æn gow9 fl
— idaw, et stort stykke,

jfr. flamme, flænge. 2) flådni (N. Sams)
en i træ udskåren fals.

flad-ret, to. [floiræf] (Gjern h.)

vandret, mods. lodret.

fladskift, to. flårskywt (Lemvig) =
flad.

fladtørv, no. flådtør^ æn (Hanh.);

flattbrd æn (Thy, Lild s., Agger); flår-

tor9 æn -tord (Vejr.); flajtora æn = flt.

(Mors; Vind s.) — flade, runde hedetørv

(Lild s.) ; store grontørv til dække (Vind)

;

se tørv.

fladtørvstak, no. en stak af flad-

tørv
;
gåde : lep (lap) po lep å hunder law

lep, endda et såmøj lep a ka fo å sæt

po mi skenndbowwser, Sgr. IX. 134.410.

1. flag, no. flaq æn = flt. el. flaq9r

(D., vestj. ; Djursl., S. Herred, Åle, Tem)

;

flåq æn flåq (Agger); flgq i best. -i flt.

flqq best. -dn (Sams); flaq et = flt.

(Søvind s., Århus); flaq et = flt. (Tod-

bjærg ved Århus, Skader, Borris, Rkb.

egn og nordligere), best. flaqd (Vens.);

flak et flak (Åbenrå) = rgsm.; et flag

må ikke hænge ude efter soldnedgang;

thi så flager man for troldene, Kr. IX.

74.788 (Kolding); i æventyret syr pigen

et flag ud med mange bogstaver, J. M. 24

;

et flag, under hvilket han kunde sejle

frit ud og ind i England, Sgr. IX. 180;
jfr. htsk. flagge huk.; eng. flag; spht-.

2. flag, no. flaq e (Vens.) ; e flaq tørd,

en plads belagt med tørv; Mb. henviser

til engelsk og skotsk dialekt ord: flag,

græstørv, gronsvær ; Aasen : flak, en skive

10 med henvisn, til flekkja.

1. flage, uo. flaw -dr -d -d (Vens.);

klæderne fl— r om ham, sidder åbent

og løst; jfr. Aasen, flaka, gå med åbne

klæder; isl. flaka, gabe, åbne sig.

2. flage, uo.

flqq -9 -H -dt (Søvind s.);

flaqdr -dr -dt -dt (D.);

flåq -dr -dd -dd (Agger) —
sætte flag op; hufår mon æ præst flaqdrdr

2oida'w? (D.).

3. flage, no. flåq æn -dr (Mell. Slesv.,

Fjolde) en byge, jfr. kule, skure, æl;

Aasen flaga, stød, angreb, byge; holl.

vlaag; mnt. vlage Sch. Liibb. byge; plt.

flage, uvejrssky ; Rietz 1 50 flaga, vindstød.

4. flage, no. flåq æn flaqdr (Malt;

Testrup); flqq æn flaqdr (N. Sams) —
1) flade, dannet ved fletning af vidier,

hvorpå malt torres i køllen, eller hvorpå

sostromper el. andet uldent toj valkes;

risfletninger, der bruges ved ålegårde;

gennembrudte træ- el. jærnplader i malt-

køller (N. Sams)
;

jfr. kølle-, skibs-, valke-.

2) flqq Vftqk^ æn (Lejrskov v. Åbenrå)

havelåge; se kålgård-. 3) flqk [æw]

(Als) hus af lægter til at skærme hyrder

mod uvejr. 4) flåq æn flaqdr (Agger)

store snefnugge, gnister; æ sne konør i

stuwdr flaqdr (D.); jfr. Aasen flake, isl.

40 flaki hak. ; eng. flake ; mnt. vlake el. vleke

Sch. Liibb., fletværk af grene; brand-,

is-, sne-; vrag-.

flagetørv, no. flaq- el. flqqtørd æn
(Vens.) — 1) tynde og brede tørv til at

dække tørvestakke med. 2) flawtord

(Malt, D.) = mantørv; se flave.

flagger, no. flaqdr æn (vestj.) en

vild tøs.

flaggermus, no. flaqdmus æn = flt.

50 (Søvind s.)
; flakdmus æn -møs (Sundv.)

== rgsm. ; vespertilio ; får man hjærtet

af en fl— tørret, syet ind i en klud og

bærer denne under venstre armhul, så

kan man vinde fra alle dem, man spiller



flagre—flamske 307

kort med, Kr. IX. 18. 165; jfr. trolddoms-

kunsterne, Wigstr. I. 122. 11. 140. 414;

se frø; uglen har ingen lunge, storken

har ingen tunge, og flaggermusen giver

sine unger die (vestj.)
;
jfr. Rochholz Kinder-

lied s. 226. 18; dens oprindelse Revue
d. tr. pop. I. 120.

flagre uo.

flaq9r -qrdr -qrdt (D., vestj) ; ft. tf. ftaqdrt

(Agger);

ftaqd -rd -rdt -r9t (Søvind s.) —
1) = rgsra. ; o flaqpr te 9n, fare afsted

med noget; dcer ær så9n æn flaqrdn o

dæm, om born, der gor megen stoj

(vestj) ; se flage 2. ;
jfr. isl. flogra. 2) fojte

omkring (Agger); se flagger.

flagreblæst, no. flaqarblæst æn (Malt)

kaldes det, når vinden stadig springer

om, som i tordenvejr.

flagrehat, no. flaq^rhat æn -hat 20

(Andst, Agger); flaqdhat (Søvind s.) —
kvinders sommerhat, især under mark-

arbejdet om høsten; den er i regelen

syet af sirts på et skelet af spanskrors-

bojler (Søvind); æn flaqf9 hat (Rkb.)

glds. mandshat med bred skygge; så

smider han af sig æ pøger (pjalterne)

og tager den store flagrehat af, Kr. VII.

100; Peder Svinedreng slog ud hans
|

flagrehat, forinden var den med guld- 30

perler besat, Kr. I. 185. 19.

flagreliæl, no. flaq^rhæl æn (vestj.)

navn til en, som farer stojende afsted;

jfr. galflojte.

flagrehætte, no. fiaqarhet æn (D.)

== flagrehæl.

flagret, to. flaqsrd (vestj., vestslesv.)

— i) æn gamøl fl— hat, med bred

skygge (vestj.). 2) vild, forflojen, om
piger: du æ så fl— (vestj., vestslesv.).

flagrevorn, to. flaqdtvon (Søvind s.)

tilbojelig til at flagre, om klædnings-

stykker f. eks. ; også figurlig : som har et

flygtigt sind.

flagspætte, no. se flækspætte, -stær.

flagstang, no. flaqståy æn (D.);

flåqståri æn (Agger); flaqstdri æn (Søvind

s.) = rgsm. ; stang til at hejse flag på

;

snoren: flaqsnow9 æn -rd (Søvind).

flaj, no. se flad; uo. se flanre.

1. flak, no. flak (Vejr., Sall.) en ting

har f— , når den sidder løst, hvor den

skulde sidde fast, f. eks. et hjul i et

navn; jfr. slop.

2. flak, to. flak (Agersk,, Bradr.,

Hohnsl.) = flad; træsko, klodser er flak

(D.), når bederne er slidte af; de leqdr

liq flak henad æ jpr (Malt), ganske fladt

langs jorden; flak toaå (vestslesv.) lavt

vand; jfr. mnt. vlak, htsk. flach.

1. flakke, no. flak flt. (Fanø) ; æ fl—,
de torre steder i havet ved ebbetid; se

2. flak.

2. flakke, uo. flak -dr -H -dt (D.;

Vejr.); ft. tf. -d6 (Agger) — 1) = rgsm.;

han leq9r å flakdr grbw om el. omkre'fi.

2) en ting flaTpr (Vejr.), når den har flak

(se l.flak). 3) vifte frem og tilbage, om
flammen i et lys (vestj.); jfr. isl. flakka.

-flakkende, tf. se om-.

flakning, no. 1) flad grund; på
ebben hlywsr æn stuw^r flakn^ri tar (D.);

den flade strand (Agger). 2) flakndri

æn -9r (Lindk.) kaldes de storste pande-

sætter (s. d.), en slags sorte lerpotter; af

dem går 2 til et tal, 40 til et snesetal;

se flakring.

flakring, no. en slags sort jyde-

potte, afbildet Nyrop Dsk. Pottemageri

s. 15 nr. 13 = flakning (?).

1. flamme, uo. flam -dr -H (vestj.)

== rgsm.

2. flamme, no. flam æn -dr (Vens.;

vestj.) — 1) flamme af ild; stribe i træ

(Vens.). 2) æn grbw flam hijd (vestj.)

stor udbredt hedemark ; æn flam så stowdr,

æn kan et fo æn løst (vestj.) om en

stor avis; jfr. flænge, skrolle. 3) flammet

sky (?): synjø'st flamdr å kwinklanvdr å

får-ræsdl de ænds mæ van (N. Slesv.);

jfr. lat. flamma.

flammeret, to. flamdrd (Agger)

flammet, spettet.

flamsk, to. flamsk (Thy, Vejr., Rkb.,

Lild), også flomsk (vestj.) — 1) plump,

grov, rask i munden (Rkb., Thy); kåd,

om heste og drenge (Lild); rask til

arbejde, mad, en karl kører for fl—

,

for hurtig (Thy); skære fl— i noget,

d. e. uordentlig el. således, at man tager

store flænger. 2) no. i flamsk el. flamskar

best. -i flt. -dr (Vens.) grov, ubehovlet

person; jfr. plumsk.

flamske, uo. flamsk -dr -9 (Vens.)

at være flamsk el. gore noget fl— ; det

modsatte af at færdes adstadig (Lild);

flamske med hovedet, om hesten, slå

hid og did med det (Mors).

20*
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flamsker, no. se flamsk.

flamsket, to. flamsks (vestj.) plump,

klodset; æ spå æ så fl—

.

flamskning, no. flamsknøti æn -dr

(vestj.) stort stykke; han row æn Jiijpl

fl— a mi troj; også et stort stykke mark.

flandrik, no. fiandrek i best. -i

flt. -dr (Vens.) == flamsker.

1. flane, no. flan el. flåni æn -9r (Thy,

Agger, Mors, Vejr.); fiani et (Bj. h.) —
1) uformelig, skæv, uskon genstand, et

skævt lerkar, en styg bred kvindehat.

2) flane, fjante, om kvinder; både om
mand og kvinde (Holstbr.), et sær flani

(Bj. h.); jfr. Aasen flan hak. el. flana huk.,

nysgerrig, tåbelig person; flanre.

2. flane, uo. flon -drflont flont (Vens.),

o flan ud (vestj.) stå ud til siderne på
en uskon måde, f. eks. om en troje;

hun flondr dttir æt9r di mqjfolk (Vens.),

søger ved letfærdigt væsen at drage

mandfolk til sig; „hqj rene å fldnc mæ
ÆUn", Grb. 6.37; ser å flan (S.Sams)
sidde og grine usommeUgt; jfr. Aasen,

flana, løbe blindt hen; flannie, flanre.

flanehoved, no. flånhowa itk. (S,

Sams) grinebider.

flanevorn, to. flåniwdrn (Vejr.);

flan^Don (Agersk.) — flanet, fjantet.

flanne, uo. se flanre.

flannehors, no. fianøhås æn (vest-

slesv.) en grinebider, om kvinder.

flanner, no. flaner æn (vestj.), de

æ reqtiq æn fl— i hin, en flanet person;

også to. (Sall).

flannergås, no. flanergos æn (vestj.)

et forfængeUgt kvindfolk.

flannerh-orn, no. flansrhwdn (vestj.)

alm. konavn til dyr, som har udstående

horn
; flanhtvdnH, flan^rhwonst el. -hwonørs

(D.); flajhwdnt (Vens.); ftanhwdn^ (Hovn.),

fiavprhuwdndt (Hvejsel), se flanre, krim-

melhornet.

flannerhone, no. fianprhon æn
(Andst) en flanet kvinde, jfr. flarris.

flannerpotte, no. flanørpåt æn
(vestj.) = flannerhone.

flannie, uo. flani -dr -H (Rkb.);

flam -r -t (vestslesv.) — le på en kåd

og vild måde, om kvinder.

flannigrinne, uo. fianigrin -9r -H

(Rkb.) = flanni.

flannike, uo. flanek omkre'ti (D.)

= flante 2.; jfr. vannike.

50

flannikræmmer , no. flanikrmndr

æn (Rkb.) en person, som flannier.

flannipose, no. flanipow^s æn (vestj.)

== flannikræmmer.

flanre, uo. flandr -nrer -nr»t (D.,

Malt, Agersk.); flaj -9r [flane flane]

(Vens.) — 1) stå skråt ud fra, som
staverne i et kar, når åbningen ved

bunden er mindre end ved mundingen;
om vognfjæl, hjul, siderne i et trug,

hornene på køer; æ moqhawdr flandrsr

få mdj_ (Andst) ; æ von flanørdr (Agersk.),

hornene. 2) hun flarprdr gråw om (D.)

= flanter; se 2. flane.

flanret, to. flandre (Agersk.) — 1)

om trug, vognkasse: med udstående

sider; ræt æn grern flandrd hat (S. Hald)

med bred, udstående skygge. 2) æn
flanørs tøs (Hmr.) fjantet og overgiven.

1. flanse, uo. flam -dr -t (Holstebro)

om hovedtoj især, brede sig, stå ud;

dæn kap sepr så sær å flansdr.

2. flanse, no. flansi æn (Holstbr.) —
1) en farende og skødesløs kvinde. 2)

et stort uformeligt kar, el. en stor hat.

1. flante, no. flant æn -dr (Agersk.)

;

flafii æn -dr (Andst)
; flanti æn -dr (Hol-

stebro) — flane, vild tøs; se gal-.

2. flante, uo.' flant -dr -at (D., Andst);

go å fl— mæ nåwdt, daske om med det,

uden at man tænker på, hvad man har

i hænderne ; hun flantdr gråw om (Andst)

dadlende: færdes på en vild, upassende

måde; sej o flant (Rkb.) sidde og skabe

sig; jfr. flanre.

flantehæl, no. flanthæl æn (Agersk.)

en flanet person.

flantepotte, no. i tim. fo tintgrød

i flantpåt (vestj.), egl. få lattergrød i

tojtepotte, om en kvinde, som fniser

usommelig; se tintegrød.

flantet, to. flantd (D., Andst); flaåtd

(Agersk.) — fjantet, flanet; flanterij, no.

flappe, uo. flap nt. ft. tf. -dr (Sall.)

slobre, om for stort fodtoj; jfr. flabe.

flår, to. se flad.

flarris, no. flaris æn (Holmsl.) =
flanner, sluske.

1. flase, no, flås -dr -t (Lemvig) være

udtrådt, om skotoj, slobre om fød-

derne.

2. flase, uo. Mb. [flås flås fiasf] (Søndj.)

være kåd, overgiven i latter el. anden

adfærd, eft. Outzen; jfr. Rietz flasa, ,vara
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yr, låttsinnig, kåt"; flås no. Aasen, let-

sindigt mske.

flashæi, no. flashæi æn (D.) person,

som går med slæbende fodtoj.

flask, no. flask æn -9r (Agger) en

plask (s. d.) vand, pyt regnvand ; æ Hun-

flask kaldes en lavning i Agger, der om
vinteren står fuld af vand.

1. flaske, no. flask æn -9r (Vens., D.,

vestj., Sønderj.); flask æn -ar (Mors, Thy, lo

Agger) = rgsm. ; nær æ flask æ tårn,

hår a sjæl row (vestj.): æ flask snaJpr

om 9t (sts.) O: klukker; „flasken h" i gu

tjcmdr, men i skit håshoj" , Grb. 246. 339;

„dh' wa en, de be ku howt di hæ stej

kbl ej flask9n", Grb. 186. 15, der var

ingen, der bedre kunde tumle disse stive

karle end flasken; sid se te flask9n (Sø-

vind) blive fordrukken; de æ tar ålt, så-

næ'r som håshons flaskBr (Thy) ; det anses 20

som en styrkeprøve at kunne slå en tre-

pægleflaske i stykker på et rugbrød (\estj.),

det skal sjælden lykkes; „man kan ikke

slæbe en flaske over gulvet uden at blive

ked deraf«, Sgr. VI. 236. 843: flasken

bindes ved en meget fin tråd til ved-

kommendes blottede hals, så det volder

smærte at slæbe den; i æventyret har

duen en flaske med levendegorende vand

under sin vinge, Kr. Ævent. 121 ; i æven-3o

tyret er en flaske vin, som aldrig tømmes,

Kr. V. 183, Kr. Æv. 266; jfr. Grimm
March. IL nr. 93, Asbj. II. 160; en fl—

,

hvis indhold giver styrke, Kr. VII. 139,

Kr. Æv. 336. 353, Thiele II. 229, Sgr.

IX. 155, Asbj. I. 9. 24. 118. 140. II. 52,

Arnason II. 285, Mhofl". 434, 439, Grimm
March. I. nr. 60 ; når karlen har drukket

af de tre flasker, kan han svinge sværdet,

Gr. GL d. M. I. 213. U. 172, Sgr. VI. 40

84 flg. ; en flaske kastet bagved frembrin-

ger et hav, Sgr. III. 203, jfr. Asbj. I. 57

;

jfr. htsk. flasche, mnt. vlaske Sch. Liibb.

;

mlat. flasca, ital. fiasca; glarvogn, lærke,

pluddermund, skjæggemand ; brændevins-,

bæk-, kluk-, olie-, patte-, pægle-, sladder-,

sten-, stolpe-, å-.

2. flaske, uo.

flask -9r -dt (vestj,, SøAånd s.);

flask -dr -dd -9d (Agger) —
å fl
— hgn åp, opføde dem ved kjælp af

patteflaske.

3. flaske, uo. flask -9r -d -a (Vens.

;

Andst) — 1) kløve, splitte, om træ el.

toj; de wel efic flask sæ (Vens.) kløves

lige. 2) de flasksr et mæ hans arbe,

det lider ikke; de vel et flask sæ, ikke

lykkes, falde i tråd (Andst) ; se 5. flaske.

4. flaske, uo. flask -»r -at (Mds., Lysg.)

flagre, slå med vingerne af udmattelse,

når fuglen ikke kan flyve; de heriar å

flaskdr om æ krap (Holstbr.) dasker; jfr.

Aasen flagsa, sv. flaxa, flagre.

5. flaske, no. flask i -ar (Vens.)
; flask

æn -ar (Mors, Agger) — 1) bred splint af

træ, som kløves ud ; se 3. flaske. 2) kjor-

telflig (Mors), frakkeskød (Agger); „rift!"

så han, Nils Kås, di traj æ flaskar fræ
hans kåwl (Thy); jfr. htsk. flatsche hak.,

et stort stykke af noget; mhtsk. flatsche,

sværd med bred klinge; Aasen flask, den

brede side af noget; Rietz flask, åre i

træ; kjole-.

flaskebarn, no. flaskbgn é (Vens.)

barn, som er opammet med flaske; se

2. flaske.

flaskeæble, no. flask-éval et -a (Sø-

vind) == rgsm., et slags æble; [flaskæfal]

en agurk, cucurbita pepo, J. T. 296
(Tønder).

1. flasse, uo. flås -ar -at (vestj.) —
1) de flasar onør æ fædar o ham (D.)

når i sølet vejr snavset kvasende giver

efter; gærende dejg flasar ud, løfter sig

over krukken; han flasar te, farer lige

til, siges, når man i skynding spilder el.

støder an. 2) flasi -ar -ad (Lild), le,

fjase på en fjantet måde; di halgal tøsar

sejar å flasiar å grinar (Lild s.).

2. flasse, no. flås æn (Holstbr.) en

person, som farer lige på og derved

volder fortræd, kaldes også: flashæi no.,

flaswon to.

flatte, no. flat æn -ar (Løgstør)

flad kurv el. kasse, hvori dejgen efter at

være æltet i dejgtruget, slås op til brød;

bruges også som kramdisk på markeder

(Fieskum, Slet h.) ; nævnes J. Saml. VII. 73

,virdi spiiszkammerit*^
;

jfr. flad.

flatting, no. [flapri æn] (Mors) fladt

land, flad grund i fjorden; se flad.

flav, to. se flov.

flave, no. flaw æn = flt. (Vlb., Ager-

skov, Bradr.) — 1) flade hedetørv; en

våd fl— brænder bedre end en tor sten

(Sønderj.) Mb. ; en kalveknæet, skævbenet

person grawar flaw mæ de jæn be^n å

hokar he mæ de ant (Vlb.) jfr. fifundørtig,
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flagetorv. 2) ulden kartes op i flaw9r

(Døstr. s.) store tojer, jfr, losser, skrupper.

3) flawdr flt. klid ; terns flaw^r frå (Vens.)

sigte klid fra melet; æn flaw, enkelt

klidskal, se hvede-; jfr. Aasen flogga,

tyndt dække, hinde, isl. flaga, lag.

flavemåde, no. flawmar et (Vlb.)

et mål at skære fladtørv efter, som man
sender drenge i byen efter som narre-

ærinde; jfr. messingståltråd.

flaveret, to. flawdrd (Vens.) fuld af

klid; miplt æ fl
—

.

flaveskytte, no. flawskøt æn (Thy)

en person, der ivrig farer på (?).

flavespade, no. flawspåi æn (Andst)

spade til at grave hedetørv med.

flavn, to. ftaipn (Lejrsk. v. Kolding)

uden læ; æn flatpn gor, æ ggr leq^r

fl— ; jfr. Rietz, flaken, åben, blottet;

Aasen: gaa flakebringaa, gå med nøgent

bryst; flaka uo., gå med åbne klæder.

1. flavs, no. flaws i (Vens. ; Mors)

en skødesløs og uordentlig arbejder.

2. flavs, no. Mb. el. flåjs, et uldskind

el, den afklippede uld, sålænge den holder

sammen (Sønderj.) eft. Outz.
;

jfr. htsk.

flaus.

flavse, uo. ftaws -dr -»d (Thy;

Vens.) være uordentlig, jaske; flaws^rij

de no.

flavseværk, no. flawswærk (Mors)

skødesløst arbejde; den, som gor det,

er flawswdn (Vens.).

flavske, uo. flawsk -9r -9 -9 (Vens.)

være uordentlig i arbejde.

flavt, no. se flugt.

flavte, uo. ftawt -dr -H (Mds. h.)

fare pludselig op, om heste; „flavte til".

Mb. fare tankeløs på; jfr. flugt; nok

også no. æn ftawt (Sall.) vild pige.

flavtebasse, no. fiawthasi æn (Gjern

h.) ustadig person.

flavtet, to. fawtø (Hovlsbj. h.) sky,

farende, om heste.

flavtørv, no. se flagetørv.

fle, no. se føl.

flebber, no. flebdr é best. -a (Vens.)

sludder, vås, vrovl; wet do ene hå æn
skæl9Yi får å hål det f— .' jfr. flab.

1. fledder, no. de sluw fler el. fler9r

(Holstbr.) det slog fejl.

2. fledder, no. fler9r æn (Holmsl.);

æn uh fler9r smor, så lidt smor, man
kan skrabe over brødet.

fledderet, to. fl€r9r9 (Holmsl.); fl
—

om æ mon, fedtet.

fleddertaske, no. fled9rtåsk æn (Ag-

ger) sladdertaske.

flede, no. fie æn -9r (Mors) flod-

holt på fiskegarn; jfr. Rietz fla, det

samme; Aasen flaa el. flæa; flode.

fledføre, uo. i udtr. læ sæ flækfør

te jæn (vestslesv.) o : overgive sin ejen-

10 dom til en for derfor at få livsvarigt

underhold; jfr. gldsk. : i fled og fællig

o: i husstand, fællesbo med, se Kalk.;

mnt. fletforink Sch. Liibb. „von flet (do-

mus) ahd. flezi".

fledig, to. fier9 (Agerskov); f,or9

(Brader.) — om genstande, arbejdstoj, i

mods. til plump : let og smuk, smal, fin

;

(alm. i Mell. Slesv.); jfr. plt. fledig; flodi

gloss. til Quickborn, fleden uo. flyde.

fledre, uo. fterar -9r (vestj.) — 1)

de ska vær så let som æn ka fler9r

dw9r, om smor, så hdt som der netop

kan kendes. 2) fledar -drdr -dr9d (Thy,

Agger, Mors) sladdre.

fleg, uo. se flæge.

fleg, no. fleq (Agger)
; fljeq el. fleq é

— flt. (Vens.; Thy, Mors, også flæq);

fleq æn — flt. (D.); fle di flt (Søvind);

flæ'»'9r flt. (N. Sams); fleq æn — flt.

so(Agersk.); flæk æn — flt. (Rkb., Vejr.);

flek æn fle9k (Brader.; Ang.) — forskel-

lige bredbladede vandplanter nævnes sål.

:

Acorus, Sparganium, Iris, Typha; jfr.

Rietz flå, blad af sparganium ; S. Sverrig

flågg, N. Sverrig flå, flak, J, T. ; se flæde

Kalk.; pæk; blad-, gal-, guld-, stok-.

flegblomst, no. flærhlomst æn (N.

Sams) haveblomsten iris.

flegbusk, no. æ fleqbosk (Agger)

40 en samling fleg , der for en menneske-

alder sider var på tangen sydfor Agger,

hvor nu kun sparsomt khttag findes.

flege, no. fieq æn -9r (D.) = 4. flage 1 .

fleglilie, no. J. T. 310, en plante

iris pseudacorus, flælilie (Saxild), flæg-

lilie (Ålb.).

flegrod, no. J.T.278 = fleg (Tønder).

flegrose, no. fleqros9r flt. (D.) iris

som haveplante.

flegskammel, no. fleskam9l æn (Sø-

vind s.) sivskammel.

flegsko, no. flesku æn (Søvind s.)

sivsko.

flegtig, to. se flittig.
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flej, uo. se flinne, fly.

fleje, to. se flere,

flejn, no. se flen.

flejstin, no. se flintesten.

1. flen, no. ftæn i best. iUm flt. flæn

best. ftæn (Vens.); flæn æn -rpr (Mors,

Agger, Thy, Sall.); f,bjri el. flæn æn
fiærpr (Rkb.); fim æn fiænør (Vejr.);

pin æn fJn (D.)
; flen æn flen (Agersk.) —

gren på en gaflel, fork, greb, pen, åle- lo

saks; den vinkelrette skærende kant på
tørvespaden; de to krumbojede arme på
ankeret; „di swo, de tvår i flæn å fan^n",

Grb. .136. 8, de svarede, at det var en

gren af fanden, jfr. Grb. 1 28. 52, U. Bl.

I. s. 336, flen i smstn. af stednavne; jfr.

isl. flein hak., modhage; gren, tand, tang;

gaffel-, greb-, tørve-.

2. flen, no. flen de (Søvind s.) flint,

kollektivt.

-fleneret, to. se fem-.

flens, no. flens æn flens (Thy)
; fleric i

(Vens.) — splint, i fingeren f. eks.; jfr.

flis; også afhugget stykke træ, spån

(Vens,); dybt sår (Agger).

1. flense, uo. flens -dr -dt (Rkb. ; Ag-

ger) skære med store snit i noget, fi
—

if dt; jfr, Aasen flinsa, flænge, rive el.

skære noget op; mhtsk. flinse no. lap,

som bliver tilovers ved tilskæring.

2. flense, no. flens æn -dr (Rkb,;

Hanh,); fUms æn -9r (Thy) — et lang-

agtigt sår (Rkb.); jfr. flire, flænge.

flensning, no. flensnsti æn -dr (Hol-

stebro) — 1) et stort afskåret stykke.

2) et dybt sår.

flenspade, no. flenspqi æn -spajdr

(Bradr.)
; flinspåi æn -dr (Andst)

; flinspå

-dr (D.) tørvespade med vinkelstillet flen.

fler, se 1. fledder.

flere, to. flijdr fljæst el. fledst (Vens.)

;

fi^jd fUjdst (S. Sams)
; flijdr fijht (Hmr.)

;

flijdr flest (Gisl. h.. Heil, ; D,, di flijdst)
;

flejd flest, di fiejdst el. flht (Søvind s.);

pijdr, fljæst el. fjæst, di fljest (Agger)

= rgsm.
;

flejdr en; flejd gdri (Søvind s.)

o: adskillige gange; dkr æ flht drætii,

men: di flejdst bw dæm æ dræyi (sts,);

hår do et flijdr kgl? (vestj.) mere kål;

di fljæst so (Vens.)
;

jfr. isl. fleiri, flestir ; 60

mere.

flere, to. se fledig.

1. flerpe, no. flærp æn (Vens. — 1)

instrument til at blæse i, der dannes af

forskellige plantestengler, som rugstrå,

skarntyde, fandens mælkebøtte el. lign.

2) en person, som har let ved at græde

;

3) loh mæ di flerp! (Andst) hold mund!
2. flerpe, uo.

flerp el. fiærp -dr -dt (vestj.);

flærp -dr -d -d (Vens.) —
1) blæse i en flerpe (s: d.) (Vens.). 2)

smågræde, om born, hwa flerpdr do får ?

flerrer, uo. se fledre.

4ese, no. fles æn -d (Tåning) unge
af nat- el. skovuglen.

flest, to. se flere.

flete, no. flet æn (Holmsl, klit) en

båd spids til begge ender,

fletning, no, flætdri i -dr (Vens.)

fiædtni i (S. Sams)
; fiætndri æn -dr (D.)

flætdii æti -dr (Agger) — 1) = rgsm.

alm. 2) halmvisk, flettet, til træsko

(Vens., S. Himmerl.). 3) den glds. hoved-

pynt, hvormed bruden smykkedes, bestod

af en sort hue med påsyede perler (Sams)

;

se mar-.

flette, uo.

flæt -dr -dt (D., vestj.)

;

flæt -dr flæt flæt (Agger);

flet -dr -d -d (Vens.);

flet -d flet flet (Søvind s.)

= rgsm.
; flet en pisk, sit hod (hår), ht pa

syvisku; fl— mæ tow, trej, fid totd (Sø-

vind s.) flette med 2, 3, 4 strenge; fig.

:

tale, men vistnok kun om stygge ord;

„hqj bdjønc å flet åp ble de lit war"

,

Grb. 195. 11, han begyndte at tale, alt

det, som ledt var; de flettede nogle

slemme nogle af dem, Kr. IV. 230 o

:

fremførte stygge eder
;
jfr, Aasen, isl. fletta,

htsk. flechten; kneble, splidse.

fli, uo. se fly, flyde.

flibbe, uo.

fleh -dr -dt (D., vestslesv.);

fliv flimr [flpv] flewd (N. Sams);

flidv flivd fiijdv flevd (S. Sams);

fliv flivd flev flévdn (Søvind s.) —
flæbe, smågræde; jfr. Aasen, flipa, små-

græde.

flid, no. flid æn (D.)
; flir (N. Slesv.)

;

fli æn (Søvind s.); fliid æn (Agger) =
rgsm.; han hå ggr sæj æn gråw fl

—
mæ dt, alm,; se flittig; jfr. htsk. fleiss;

mnt. vlit, Sch. Liibb.

flier, to, se flere,

-fliet, tf, se af-.

flig, no, fliq el. fliq i fliq (Vens.);
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fii(l æn (Søvind sj.) — den yderste spids

af noget, cowl-, skéwtfliq (Vens.)
;

jfr. isl.

flik huk. ; Rietz flik 1 ;
pjag, flip ; kjole-,

troje-.

flig-fleg, no. et navn i en besvær-

gelse, Kr. VIII. 400: hjorten stander på
heden og råber så såre: „flig-fleg haver

slaget mig!" det var ikke flig-fleg, men
Hul-Karls broder.

ålUr å flintr å Undr (Agersk.); jfr. Aasen
flina, le ad noget; flin.

flinse, uo. se flense.

flint, no. -flint æn (vestj.); f,æM
(Agger); -flenc æn (Vens.) — 1) flinte-

sten, el. stoffet, hvoraf den er dannet;

så hod som -flint (Søvind); flyw i fUM
(D.) blive overmåde vred, se flintesten;

så gal som fyjr o flænt (Agger). 2) en

1. flikke, no. pige; „ flicken hun vred lo bøsse, oprindelig de glds. med flintestens-

sine' hændær ydi blod", Sgr. III. 5. 2

(Sundv.) må være indkommet fra flicka,

svensk.

2. flikke, no. [flelcl æn flekdr (Thy)

neglerod ; se skamflikker
;

jfr. htsk. flech.

-flikker, no. se kjedel-, sko- ; flække

;

jfr. htsk. flicken, lappe, ,einen fleck (lap)

aufsetzen "

.

flimre, uo. fiemør -mrdr -mrat (vestj.,

lås (alm.); jfr. mnt. vlins Sch. Liibb.

;

eng. flint.

flintegal, to. fUMdgal el. flintrdndas

gal (vestj.); flænt9 el. flæntdndøs gal (Ag-

ger) overmåde vred.

flintelås, no. flintlgs æn (D.) glds.

bøsselås med flintesten.

flintesten, no. flintstijdn æn -stijdn

(vestj.)
; fléjstjén i hest. -stjén flt. -stipn

Agger) glimre, blinke, f. eks. om guld-2obest. stjén (Vens.); flint- el. flinstin æn
stads el. andet blankt; flemdrin (Agger)

flimren.

flims, no. fiems i (Vens.) — 1)

skind på mælk el. fløde; dær æ måna
flems i mjélk9n. 2) en kæjen person,

flødeskæg.

flimsk, no. flenisk i (Vens.); flimski

æn (Thy) — letsindig, fjasende person.

flimske, uo. flemsk -dr ft. tf. -9r

(Søvind)
;
flæntstijpn æn (Agger) = rgsm.

;

„3 tønne å ^/s pæl joe, æ o gu bonitet,

wal dørket å gåt gjørr (gødet) mæ flinn-

stiæn", Yuelb. s. 30, af en vrovleremse;

„så hlywd Jølhoi da så gal, de hqj sprari

hén i jénd fléjstm" , Grb. 134. 19; bjærg-

manden blev så gal, te han sprang i ene

flintestene, og' det er dem, vi nu går

og skærer vore fødder på, Kr. V. 287,

(Vejr.) — 1) skære uordentlig med store 3o jfr. VI. 39, Sgr. IV. 37, IX. 106, Gr.Ævent.

flænger, i fødevarer, toj
;

jfr. flense, fliske,

flæske. 2) flemsk -dr -3 -9 (Vens., Mors)

fjase med pigerne.

flimskning, no. fiemsknøri æn (Vejr.)

et stort afskåret stykke af noget.

flin, no. se flen.

flin, no. i tim. de ær ænt^n flin hæhr
grin (vestj.)

; fien hæhr gren (Vejr.) latter

el. grin; „enc9n skal han fléj hæh gr\j,

I. 36. 40. 213, II. 92, J. K. 102, J. M. 10,

Kr. Ævent. 57. 128. 184. 217, Gr. GI. d. M.

II. 185. III. 66; konen får fl— i betaling

af bjærgmanden, de bliver til sølvpenge,

Kr. IX. 227; når man har næseblod og^

tager en lille flintesten stiltiende op fra

jorden og holder den i venstre hånds

lille finger, så stanser blodet, J. K.

408. 1348; dær ær il i fliMstipn, mæn
hæhr han (røwon?) skal sto pijbobdn",*oføst nær æ stol kom9r (vestj.); jfr. mnt
Grb. 229. 10, siges, når afle kræfter sættes

ind på noget; ænt^n ær H flent æh grent

(Røgen); meningen er: det er enten over

eller under det normale; Kalk. har under
flin tim. stundom er det latter og flin,

stundom gråd og grin; se flinne, grine.

flink, to. flerik el. flei^k (vestj., D.);

flt. flerik (Agger); flirik flt. flirik (Bradr.)

= rgsm.; jfr. htsk. flink.

flinne, uo.

pinø -r -t -t (Agersk., D., Andst);

flin9r -9r -dt -H (vestslesv.)

;

flej -9r flenc flMc (Vens.) —
le råt, utidig for at gore nar; han serdr

vlintstén, Sch. Liibb.

flintestensfrø , no. horn sendes i

byen med det narreærinde at købe fl—

,

se messingståltråd.

flinthård, no. flinthgr (D.) = rgsm.

;

flintomflæng, bio. i tim. det kommer
flenc om flæti (Vens.) klit klat; så lidt,

så meget, uden orden.

1. flip, no. flep (Vens., Djursl.) drik,

50 tilberedt af varmt øl, rom, æggeblomme,

sukker; eng. flip.

2. flip, no. flep i best. -i flt. -ar

(Vens.); fledp æn flep9r (Agersk.); flep

æn flep9r (Agger) — flig, hjorne af noget

;
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flip, halskrave == rgsm. (Agger); jfr.

Aasen flipe hak.; hage-.

flir, no. flir æn (vestj.), gi æn fi
—

,

fnise, småle.

1. flire, no. flir æn -dr (vestj. ; huk.

Vens.) en brasen. Aasen har med (?):

flira, en fisk af brasenslægten; flitting.

2. flire. uo.

flijr -9r -d -9 (Vens.); ft. tf. -d6 (Thy,

Agger, Mors, Lild s.);

\fiir%\ (Gjern h.) —
småle lumsk; fli^' é jéj; haj flijrs så

swednt U9 (Vens.); flir i æ sicæk (Hmr.

h.) le i skægget
;

jfr. Aasen, flira, småle

;

flinne, grinne, grine, skranne; små-.

3. flire, no. flir cmi (Vens., Andst)

et langt dybt sår, sicær æn fl
— (Andst);

jfr. flense, 2. flirre.

flireskjæg, no. flirskæk æn (Hmr.

h.) grinebider; = flirhasi (Mors).

fliring, no. flirdri æn (Holstebro)

— 1) en stor humpel mad. 2) et dybt

sår; se 3. flire.

flirmes, no. flirmss æn best. -9«

flt. -9r (Vens.) = flire.

flirom, no. flijrdm el. flijrom æn
(Vens.) = 3. flire.

flirp, no. flerp æn (Holstebro) en

snip af et torklæde el. toj.

1. flirre, uo. fler -»r -H flerst (Ager-

skov, Brader.) om hvad der hænger løst

og flagrer, bånd, hudstrimler, underklæder,

der hænger ud; di ban di hæti9r å

flerdr å flagdr^r, æ skin de ser9r å flerar

å dæn feydr (Agersk.); jfr. htsk. flirren,

„lichtblitzen, auf und ab schweben".

2. flirre, no. fler æn (D.) — 1) lang

rift el. sår. 2) = fitte. Mb. henviser

til plt. flirre el. flarre, Brem. Wb., et stort

ar; Aasen flerra, huk.

flirris, no. fleris æn (Mors); flhri æn
(Sall.)

; fleris æn (Vens.)
; fløris æn (Røgen

s.) — tvær person, som vil drille; sluske

(Mors, Thy, Safl., Røgen); måske også:

lumsk person. Mb.
flis, no. flics el. flijs i flt. flijs (Vens.)

;

flis æn flisdr (Lild s.), flt. flis (Thy) ; flis æn
^js9r (Agersk. ; Sundev.) — splint af. træ;

a hår fdt æn flis i min feridr (Lild s.);

han æjdr ii æn flis a æ går (vestslesv.)

;

dæjy dær er ålstens å slek, fo flijs i sen

tåfi (Vens.). 2) en slesk person (Vens.);

jfr. Aasen flis, isl. flis huk.

flise, no. \) en flis -9 (Søvind s.)

en flænge; skære en fl— i sin finger,

rive en fl— i sin kjole. 2) flis æn -9r

(D., vestj. alm.) firkantet stenplade; han

fæk æ flis9r ilo'i (Valsb.); hålansk flisdr

(Ribeegn) er porceUæns fliser til ind-

lægning i vægge; jfr. htsk. fliese el. flinse,

beslægtet med flis; gulv-. 3) flt. flis9r

(Rkb.) små brasener-, se flire.

fliseret, to. flis9r9 (Vlb.); fli89r9

io(Vens.) — \) æ gol vå flis9r9 (Valsb.)

belagt med fliser. 2) fuld af splinter

(Vens.) om træ; se flis, flise.

flis-flas, bio. fles-flas (Holstbr.) han
kornør f— , når det nedtrådte fodtoj

slobi'er om hælene = floppende.

flisk, no. flisk æn -9r (Andst) et

stort stykke af noget, måske mest om
madvarer, skær æn fl

—
; jfr. flense, fløsk.

fliskbov, no. se flitsbue.

fliske, uo. flisk -9r -9t (Andst) —
1) skære uordentlig eller med en sløv

kniv; hwoda'n ær 9t do flisk9r i dæn
bøst? Æn kan et fl

— æn støk brø å

mæ dæn knyw; jfr. filke, flimske, flense,

flæske, fløske. 2) gore kneb (?), se Kr.

Vm. 288.

flisken, no. flisk9n æn (Vrads h.,.

Søvind s.) flig, skød på en kjole; se

kjole-.

30 fliski, no. en som gor rævestreger,

kneb (?) ; men han var en fl— , det var

Djørup, Kr. VIIL 288.

flismælket, to. flijsmjælka (Vens.)

er en ko, hvis enkelte patter malker

flere stråler.

flisneglet, to. flisnæjU (Randers)

med flis i neglene.

flisse, uo. i udtr. han korner flis9n

(D.) klaskende med fladt fodtoj
;

jfr. flasse,

40 flis-flas.

flistre, uo. Mb. flist9r (Haderslev

egn) fnise (Sønderj.) eft. Outz.

flite, no. se flitting.

flitsbue, no. flis- el. flisboiv i (Vens.)

;

flisbbw æn -9r (Rkb.); fliskbdw æn -9r

(D.); flisbotv æn (Søvind s., Løgst.) =
rgsm.; jfr. htsk. flitzbogen; mnt. flitz el.

flitsch Sch., Liibb., pil.

flitting, no. flit9^ æn -9 (Ry s.) en

50 lille art brasen, lysere og med rødligere

finner end den almindelige, se flire; Mb.

har flite.

flittig, to. flip (D.); fleqtiq, (Agger);

fliti (Søvind s.); flet9l9 (Bradr.) = rgsm.
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fliue, to. se flydevåd.

fliv, uo. se flyve.

fljest, to. se flere.

flo, no. flg el. -fluw^ æn (vestj., S.

Ho)
; f,dw æn (Søvind s.)

; ftoj æn (Lem-

vig) — sted på hede, mellem klitter,

hvor der står vand om vinteren, men
om sommeren er gront; pyt, dam (Lind-

<knud. Mols); flow i best. -i (N. Sams)
Jialdes de store vandhuller i Nordby
bakker : Kastflo, Putflo, store og lille Flo

;

sammenstilles kan familienavnet Fløe i

Vestj. (Hmr. h.); en vig af Horsens fjord

mellem Vorsø og Haldrup mark hedder:

Dow9Jftdu> (Søvind s.); i andre stednavne

se U. Bl. I. 232
;

jfr. Aasen floe, isl. floi

hak.; flod, flyd, fløde; ajle-, mødding-.

fLo, no. se flod, flode, flåde; uo. se

flå; gejr-.

flod, no. flo æn fiodr (D.); flpi æn
(vestslesv.)

; fluw9 æn (Rkb.); fldw æn
(S. Hald); fluw æn (Mols) — 1) flod i

havet, modsat ebbe; æ fip ær ouør, åp,
in, komdr, væn^r; æ fip stpr ve æ Ian,

når bredden ; stpr i æ Ian, er over bredden

;

slpr o æ hreyk^r, er ved at løbe over;

ær hyw; de ær p æ fip, ved flodtid (D.);

også fig. no læv9r æ fip nåk 6w9r! til

den, som begynder at græde; spådom
ova. en stor kommende flod, Sgr. VI.

184. 776, jfr. Mhofl". 129. 132 flg.; se

ebbe, flo, flyd, flædevand, fløde, hav,

vand, Vesterhav; dag-, is-, spring-, »ynd-.

2) fip el. flow (Lindk.), fluwd (Rkb.) om
oversvømmelse af åer el. ved regnskyl:

dær wå gråw fip, æ æri stor on9r fip

(Lindk.) ; dær æ fl— fræ dæn jæn la-h

å te dæn nån (Rkb.), når hele ådalen

står under vand. 3) floj (Agger) den
del af havbølgen, der skyller op på
stranden; han gik hipl nlpr i æ floj;

dær leqdr æn fjæl i æ floj, slæb dæn åp;
jfr. Aasen flod; isl. floB itk. ; mnt. vlote

Sch. Liibb. ; flåd.

flod, no. se flåde.

flode, uo. fip -r (D.); floj -dr -dd

-dd (Agger) — \) de flor ve æ klåk sæjs,

de hdgøn9r o fip, floden kommer; se

fløde; de æ ve o floj (Agger) hojvandet

ev ved at komme; æ hatp flojdr swær
i då (sst.) havet skyller langt op på
stranden idag. 2) lade stromme over,

bruge overflødig, frådse ; do skat da hæhr
mc almejdls (ligefrem) floj mæ 9 (Vens.).

flodfri, to. flofrij: (D.) sted el.

mark, som floden ikke kan nå.

flodgået, to. fluwdgown (Rkb.) siges

om græs, som floden er gået over.

flodmog, no. fluwdmåq de (Rkb.)

flodskarn; jfr. brøg, teg.

flodsid, to. flo'si (Vens.) om mark:
flad, lavlændt.

flodskarn, no. flojskør de (Lemvig)

;

ioflåskån de (S. Hald) = rgsm.

flodsted, no. fldsté æn (Rkb.); flosté

æn (S. Ho) — et sid sted på eng eller

hede, hvor vandet står; se flo.

flodvand, no. flotvan (D.) hav-

vandet, som kommer ind ved flodtid.

flodvrag, no. fluw9vraq de (Rkb.,

Holstbr.) = flodmog; se vrag.

floj, no. uo. se flo, flode.

flojskør, no. se flodskarn.

20 flok, no. flak æn flak (D.; hak.

Vens., Sams) ; flt. flåkar (Agersk., Fjolde)

;

flt. flåk9 (Søvind s.) — 1) = rgsm.; æn
flak kypr(D.). 2) kuld bom; men især:

et læg kyllinger (Agersk.); jfr. Aasen
flokk, isl. flokkr, hak.; fåre-, røver-.

flokkes, uo. flåk^s ft. -t (Søvind s.)

== rgsm., sanries i flok.

flokkevis, bio. flåkvis (vestj.); flåk9-

vis (Søvind s.) = rgsm.

flom, no. fiom de (Vejr., Thy, Mors,

Sall.) — 1) frøhuse med frø i af hø,

kløver, spergel; hjøf—,kløw9rf— (Vejr.);

jfr. brom. 2) totter af levnede græs-

buske på marken (Holstebro); tæt græs

el. moslag på mark el. mose (vestj., Thy);

se fim. 3) skum på den kogende gryde,

skummet på havet, den sydende bræn-

ding, se hav- (Agger); er det beslægtet

med htsk. flaum, dun; fr. plume, lat.

40 pluma ?

flomme, no. flom æn -dr (vestj.,

Agersk., Elbo h.); flom æn -9 (Søvind s.)

= rgsm.; ister i svin; i D. haves for-

merne: hlom, flom, plom; fjæl o flom

(Agger); jfr. mnt. vlome, Sch. Liibb.,

nyrefedt; flykke.

flonder, no, se flynder.

flopgræde, uo. flopgræd -græddr

-græd -græt (D., Malt) hulkegræde.

floppe, uo. flop -dr -»t (Andst,

vestslesv.); æ træsker flop9r, slubrer om
fødderne, når de er for store; også:

flop mæ 9m; kom flop9n; go o flop i æn
par stuw9r træsk9r (Lindk.); „a grære
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rså de floppe, Yuelb. 23 o: tudskråler;

jfr. flakke, florpe, slob.

flor, uo. se flode, no. flåde.

1. flor, no. f,gr flt. di (Vens.)
; f,g9 et

(Søvind s.); f,or et (Agersk.) = rgsm.

;

et slags fint toj; jfr. htsk. flor hak.;

måske af fr. fleur, blomst, lat. flos, har

oprindelig været blomstret fint toj, se

Weig.

2. flor, no, sto i ful flor (D.) = rgsm.

;

i fuld blomstring; jfr. fr. fleur, blomst,

lat. flos.

flormel, no. flormepl de (Søvind s.)

= rgsm.

florpe, uo. florp -9r -H (D.); de

flor2)i>r om æ fædar, om for stort fodtoj,

slubrer; se floppe.

flos, no. se flosse,

flosnål, no. flåsnål æn (Kalvslund,

vestslesv.) stoppenål, jfr. uldnål.

flosse, uo. flås -dr -dt (vestj.; Vens.,

Andst); intrans, de flås9r, om træ, jærn,

toj, hvad der lader sig slå el. løse el. slide

i trævler; trans, o flås æn lu, strikke

, en hue således, at der dannes løkker ved

K hver maske, dette kaldes æn flås eller

flåsn9ti (vestj.) ; kante ved flosning (Vens.)

;

jfr. Aasen flus, avner, skal, skæl på fisk;

Rietz flåsa; isl. flosa, skal, skæl.

flosset, to. flås9 (vestj.)
; flås9re (vest-

slesv.) om hvad der ved slid el. på anden

måde begynder at trævles op; et reb

kan være fl
— i æ æn.

flossing, no. flås9'ii i -dr (Vens.) en

flosset kant om noget, f. eks. om en

rød lue; jfr. flosse.

flot, to. flåt (D., vestj.) = rgsm.;

som kan svømme; fig. æn flåt kål (D.)

person, som pynter sig stærkt, giver

mange penge ud; de føst ær ålti de

flårdst, Sgr. I. 85. 327 (Lisbj. Terp), det

første er altid det overflødigste, — om
I det hører herhen; jfr. htsk. flott, mnt.

r vlot Sch. Liibb.; vieten uo. flyde; flådig.

flov, no. se flo, flod, flue.

flov, to. flaw flt, flaw (D., vestsl,);

flotp flt. fldw (Søvind s.) = rgsm.; een

flow smpq (Søvind s.)
; flaw i æ pris (D.)

i dårlig pris; flaw o skit t^pa's (D.)

sulten og utilpas; blyto flaw ve H (D.)

blive beskæmmet, undseelig; de wå flaw

får ham (D.); de wa flbwt (Søvind s.);

så flaw som æn hwh, dær ska ha pryql

(vestj.); se skide; jfr, htsk, flau.

flove, uo. flaw -f>r -H (D.); æ væjr

flatv^r aw te awt^n, om vinden, der
lægger sig.

floven, tf. se flyve.

flovs to. se flugs.

1. flovse, no. Mb. und. flous; , kalkun-

ske flouser" kaldes de velhavende sønderj.

bønder, jfr. P. Foersom om Saml. af

Dsk. Landskabso. s. 16.

2. flovse, no. fldws æn -9r (Agersk.,

Andst, Røgen s.); dær gør do æn fl—
(Agersk.) en dum streg; ha flbws9r i æ
huwe (Andst), dær æ fldwssr i ham (S.

Hald, også Agger); jfr. htsk. flause huk.;

kikser, kneb.

flovt, no. se flugt.

flue, no. se flo, flod.

flue, no. flu æn -dr (D.); flow æn
-dr (Vejr.); flow æn -dr (Fjolde, Sundv,,

20 Agersk,, Andst, Mors, Søvind s., Heil, h,,

Hald h, ; huk, Sams)
; flijw æn -dr (Vens,,

Thy, Agger) = rgsm,, musca; så tyqt

som flywdr (Vens.) ; drek sålæti wi ka si

æn flow epo æ wéq (Mors); a ska nåk
hål æ flowdr å mæ, a ær eydn aprmejds-

kål (Andst); pas po, flåwdrn flyivdr et i

di hals! (Himmerl.) kan siges til den,

der gaber, Sgr. X. 108. 294; æ flywdr

sæpr i æ kyd (Thy) lægger spy; bien

saflowd (Sundv.) kobræmser, jfr. anderser;

dær æ flywdr i æ hiiwd o ham (Agger)

o: underlige griller; spansk flue i gåden

om rokken : de lævdr ront i æ stbw som æ
spansk flow (N. Slesv.) ; var æ de dristdst i

æ kirk ? æn flu åæ præst si næjs (Valsb.)

;

jfr. Z". f. M. III. 194. 88; i æventyret er en

flue, som ikke vil lade sig jage bort fra

hendes næse, mærket på en af prinses-

serne, Kr. VII. 268, J. K. 7 ; heksens døtre

40 er i flueskikkelse, Kr. Ævent. 139, jfr.

Asbj. I. 190; mange fluer om sommeren
spår streng vinter ; få fluer om sommeren
dårlig rugavl næste år, Kr, IX. 20. 178—79

;

Flow Ods nævnes et bakkestrøg (N. Sams)

;

„Vinum fluer" i et stedrim, Sgr.VII. 237.888

(N, Slesv.); vise om bræmsen og fluen,

Sgr. I. 119; jfr. Aasen, isl. fluga huk.;

blå-, bom-, gase-, sommer-, spy-.

flueben, no. J. T. 32. 288, en havre-

so art, avena sativa L. (Vens.).

flueklapper, no. se fluesmækker.

fluesmækker, no. flustnækdr æn
(D.) — 1) redskab til at slå fluer ihjel

med. 2) = fluklapdr (Valb.), en lille
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kæp med et stykke pjalt i enden, hvortil

er bundet et håndklæde, en pibe, lidt

tobak og et stykke flæskesvær (Valsb.);

tit medfølger et vers, f. eks.

, Stønner, puster, tærsker, sveder,

efter mus i stejlen leder!

vogt dig vel for fluer især,

fluesmækken har du her!"

el. ,Nu bliver dagene torre,

så skal I plejlen smore,

så skal I ta' en dram,

for så kan I ta 'et nok så stram!

Møs har vi ingen af,

ellers vi jer dem gjærne gav,

som kunde hjælpe jer lidt;

thi det kunde gjærne gjores behov,

for nu skal I snart ud med æ plov!"

(vestslesv.)

fl— bringes af den, der får først op-

tærsket, til naboen, at han kan torre

sveden af sig med håndklædet, ryge i

hviletiden og smore plejlen, at den kan

gå lettere; bliver overbringeren fanget,

puttes han i vandtruget; se Feilb. Fra

Heden s. 89; skikken kendes også i D.

fluesop, no. ftywsåp de (Vens.) flue-

svamp, amanita muscaria.

fluespy, no. Hywspij de (Agger) spy-

fluens æg, der aflægges på kød.

fluevinger, no. J. T. 288 = flueben

(Viborg amt).

flugs, to. bio. -fioqs (vestj., Agger);

fotos (Vens.) — forstærkende tillæg, med
betydn. altfor stor, altfor meget, hurtig,

rask, de gor fl
—

, han tal fl— ^ æn fl
—

kål (Malt); gi fl— får å æ kuw9n, altfor

meget; de ær få fl
—

, for meget; de

æ fl— moi, altfor meget (vestj.); flus

møj (Lild s.); hqj lép^r så flows, så

hastig; hqj æ flows stuw^r (Vens.) altfor

stor, flows tils^ altfor tidlig (sts.); „så

flows ha 9 ene go te får hær i het9håns

tij" , Grb. 109. 47, så overflødigt havde

det ikke gået til for hende i hendes

barndomstid; jfr. htsk. flugs; mnt. vloges

Liibb. Walth. ; Aasen har flus som bio,

dygtig, rigelig; flugt; smlgn. flugt 1.

1. flugt, bio. hurtig; han tål gråw
floqt (D.).

2. flugt, no. floqt æn {vestj. ); floqt æn
(Søvind s.); fløwt æn (Vens.); flowt æn
(Hads h.); fløwt (Lønb., Agger); fløwt ed

(Hell.^ h. ; Løgst.)
; flowt æn (D.)

; flawt

æn (Åbenrå) — 1) flyven (alm.); skyd

æn fåwl i æ fløwt (vestj.), også fig. : a
skød 9t i æ flowt (D.) o: gjorde sagen
af i en fart; a tåw ham liq i æ flowt

0: Hgesom han var ved at gå; dær ær
æn gråw fløwt o æ swarpr (vestj.) o:

der flyver mange svaner, de trækker

stærkt; han tow ætør hans hat, da æn
war i fløwt (Agger); ska do no te fløwt

ijæ'n? (sts.) skal du nu på farten igen;

også om heste: sek9t flowt dæn taw!
(Tåning) o: et pludseligt spring; i æn
stuwdr flowt (Havbro s.) i stor il; de æ
svær dæj fløwt dær ær å jær, I oy^r

(Vens.) hastværk; se aften- mørknings-,

måne-, pommer-, sand-, ud-. 2) floj på
hus (Vens.). 3) flokt æn (Valsb.) fjer-

vinge; jfr. flunk. 4) et hurtigt tag i et

arbejde; han kam å ga e swær fléwt

(Løgst.). 5) han to floqtm (Røgen) o:

løb sin vej. 6) i flugt med o: i samme
retning som; de ær it i floqt (S. Hald;
Hvejsel). 7) den svange del af kornet,

skaller o. desl., som viftes bort i møllen

(D., Varde), se boghvede-; jfr. htsk. flucht,

mnt. vlucht^Sch. Liibb.; flygtig; sand-.

flugte, uo. i tim. som: de floqtdr it

(S. Hald) o : det er ikke i samme retning

som noget andet.

flugtebasse, no. floictbasi æn (Tå-

ning) om heste: en, som gor pludselige

spring.

1. flunk, to. æn florik jæn (S. Sams)
en stadselig klædt pige; se funk.

2. flunk, no. ftb^k i (S. Sams) ; æn
fl— (N. Sams) en stor mellemmad.

3. flunk, no. florik æn -9r (Fjolde)

fjervinge; jfr. flugt 3; plt. flunk, vinge

Schiitze \. 325.

flunke, uo, florik -9r -9t (D.; vestj.)

— 1) blusse stærkt op, om ilden; æ il

floyk9r (vestj.); skinne stærkt, om smyk-

ker. 2) florfk sæ (Vens.), om arbejde,

flaske sig, lykkes; jfr. gldsk. flunke. Kalk.;

plt. flunkern Brem. Wb.
flunkende, to. i udtr. splindr florfk^n

nyi (D.); florikdn néj, (Hmr.); florik9nd9s

el. florik9ri nye (Vens,); floiik^ nyj el.

florik9 fyjr9 nyj el. florik9nd9s nyj (Agger)

;

== ganske ny
; ftorjkdn stås (gid. D.) glim-

rende stads.

flunkere, uo. floiiki'pr -9r -9t (Lind-

knud s.); de ka et nøt o hlyw ve o fl
—

,

æ pæri ka et slo te, slå stort på.

flurre, uo. flur -9r -9t (D.) blusse,
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om ilden, vel egentl. oin den lyd, den

blussende ild frembringer; se flå.

flus, bio. flims (Vens.) [vælde] strom-

mende, sprojtende frem; de kam så

ftuws; se flugs, fluse.

fluse, UG.

ftuws el. ^us flus9r flust fiust (Yens.);

tf. flust "(Thy)

;

flus flus flust flust (D.)

(M. Slesv.), også om åndeligt arbejde;

fléj æ er (Fjolde) tilberede maden; han

flkj9r of^ æ møn (sts.) han reparerer

vognen; de æ gråw som di fli ham
(M. Slesv.) tilredte ham, tog hans penge,

især i kortspil. 4) fly sig, tilsøle sig;

floi sæ-, do flop det po^n tøw (S. Sams)
du tilsøler dit pæne toj. 5) fli jæn aw
(N. Slesv.) tilrede en ilde; han æ sletn

stromme ud med fart, som vand af emofli aw, ilde tilredt, f, eks. af sygdom;

åbning, blod af et sår; de flust uw som

inæ ku ta tapi å æn tøj (Vens.) det

susede ud som man kunde tage tappen

af en tønde; wånc kam fluwsi (sts.)

vandet kom strømmende.

flusmælket, to. fluwsmjælk9 (Vens.)

om koen, som sHpper mælken hastig

og i store stråler.

fluster, no. Tidsskr. for Fiskeri 1869.

IV. I. p. 49 anm., ubekendt fisk.

fly, uo. no. se flyd, flyde, flyve; no.

se floj.

1. fly, uo. = flygte
;
„di mat wej t^baq

å flyj åp e Aqøshård te" , Grb. 166. 15,

sagtens fremmedord.

2. fly, uo.

flyj. -9r flyj flrjj el flyjd, også: flij -dr

flij flij el. flijd (Agger);

fim -^r fly^ fim (Vejr.);

flU -^^ fly flU el. flysn (vestj

fly el. flyad (Mors);

fly -dr fløj9d fløpd (Hmr.);

fløj fløjp fløjet fløP^' (Silkeb.);

flij -9r el. flic3r flij el. fl^j flij, el.

flæj (Vens.), også: flyj -9r flyj flyj;

fli flpr flidd fliad (Thy, Heil. h.);

fli -dr fli el. flit fli el. flit (Agersk.

;

Bradr.)
;

'

flej -9r fl^jdr flejdr (Fjolde); tf. flhjdn

(v. f. Ang.);

fli -9r fli fli (Ang.) —
1) fly (vestj.), fli (Vens., Thy, N. Slesv.)

at række; fly mæ æn dåhr, fl
— jæn

hån, række hånd; i Sønderj. bruges i

stedet at lange el. række
; fly mæ æ fårk

el. fly mæ ve æ fårk (Andst) ræk mig;

„jormoran fli Jub te for" , Grb. 2. 20,

jordemoderen rakte hende til fader; „di

skul flis no å hdstel" , Grb. 93. 81, de

skulde skaffes noget at bestille
; fly hyj9d so

dp (Lild s.) stikke høet op. 2) fly jæn
hen, udstyre en brud

; fl
— jæn ud, berede

en død til jorde (vestj.). 3) lave, sætte

istand, reparere; fli æ væj, æ klæsr

fli jæn aw mæ æ mon (D.) skælde en

ud; han flejdr sæ hæsU aw (Fjolde) til-

søler sig stygt ; afjaske, medtage f. eks. om
heste

; flkj yw^r styr (F'](Aåe) sætte overstyr

;

jfr. Aasen fli; mnt. vlien el. vligen, Sch.

Liibb., ordne; plt, fleen, fleien, Schiitze.

flyd, uo. se fløde,

1. flyd, no. flyr æn (syd f. Ribe) et

kort vandløb, der går ud i havet, med
20 brak vand (Hvidding s.); en vandpyt,

mosehul på marken (Emmerlev) ; æ fly

nævnes i Lyngb. saml. som navnet på
en eng i Bovlund, som jævnhg står under

vand, når vandfløde indtræffer; æ fly

(vestslesv.) lav mark, eng, hvor vandet

flyder over; jfr. flo.

2. flyd, no. \fly\ (Råbjerg, Vens.) tran,

som brugtes i de glds. tranlamper; se flåd.

1. flyde, no. æ flyd^, vistn. flt. (Andst)

;

Elbo) ; 30 æ flydsrs (Hveisel) — tangen, hvori lang-

vognen fæstes med nagle.

2. flyde, no. flyd æn (Thy) sluse-

værket, hvorigennem vandet flyder ind

under hjulet på vandmøllen
;
jfr. flødgyde,

omløb.

3. flyde, uo.

flyd flyddr flød fløf (D., Andst, vestj.,

Hvejsel, s! Hald h.);

flyr flyrar flør fløt (Vejr., Sem, Ager-

skov, vestslesv.);

flyd flyddr flød flbt (Mors);

flyjd -dr flød flot el. ft. flot tf. flot

(Agger)

;

flyr -dr flør flet (N. Sall.);

flyd -9r flød flot (Rævs, Lild s.)

;

fly fly^r flø fløt (Vens.);

flyd flyder flød flot (Støvring h.);

fli flidr fledd flåt (Tved s.);

fli flidr fled flåt (N. Sams);

fly flyd flyd flåt (S. Sams);

fly fly^ flø^ fl^f (Ginnerup ved Grenå,

Halling)

;

fly flyd el. flyddr flød el. flødd fløt

(Gimming)

;
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f'V flU^ fl<?^ M^ (Søvind s,, Linå, Tå-

ning), tf. fløt (Røgen); måske flåjdn

(Ås);

flyd flyd9 flød flåt (Gylling, Hads h.);

fly9 flyre flø fløt (Åbenrå);

fltjt flyddr flydr flåt (Fjolde), se Lyngby
Sj. Sprogl. s. 106. —

1) svomme på vand, drive, alm.; de leqdr

o flyd9r o æ wan (D.) ; fig, ce pæii flyddr

iå te dæm a lot dor (Lindkn.); læ æm
P^H flyd o æ ferprærvsr (sts) være ødsel

;

skamler å træsku å knyw lo å fløi

rdn9nom å gwolH (Søvind s.) o: lå i

broget forvirring; de Uq9 å flyd te ål

Ian (sts.) O: ligger i uorden; også: æ
mai flydr mæ van (Sundv.) engen er over-

svommet af vand
; flyjdin (Agger), flyden.

2) stromme ud af et sår, om blod,

materie; æ bip flyddr (Lindk. alm.); de

flydr bw sgdr-dt (Søvind s.) om materie 20 se verden.

flundra huk., ligeså sv. ; eng. flounder,

isl. flySra; bakkeskulde, skulde; sand-,

skrifte-, thing-.

flynderbyg, no. fløndrbyq (Thy) en

bygart, hordeum zeotricon L., se byg.

flynderhæg, no. flønsrhæq æn (Vejr.)

en kort stang med en krog på enden,

hvormed fisken gribes fra garn (el. krog)

og kastes hen i båden.

flyndernet, no. flondrned æn (Lonb.)

= rgsm.

flynderpig, no. Mb. under prikke;

== flynderpregl.

flynderpregl, no. flondrpreql æn
(Rkb.) et redskab med flere spidser til

at stikke og således fange flyndere; jfr.

pigalk, prege.

flynderskind, no. i tim. han far

asté'j som fanøn i æn flonørskin (Rkb.);

(pus); jfr. flåd; se Aasen, isl. fljota;

mnt. vieten Sch. Liibb., htsk. fliessen.

flydegræs, no. flydgres de (vestj.;

Thy, Mors) — flégréjs de (Vens.) navn
til græsarter, som vokser i vand, især

mannasvingel, glyceria fluitans M. K.

flydevåd, to. flywua (S. Sams);

fliuw9 (N. Sams) — drivvåd.

flyding, no. se fløding.

flydvalle, no. se flødevalle.

flygji, no. se flødgyde.

flygtig, to. fløwta (Rkb.) hurtig og

farende i sit væsen; flyqtiq i hind wæsdn
(Løgst.); se mnt. vluchtig, Sch. Liibb.;

flugt; fram-.

flyhus, no. se flojhus.

flykke, no. fløk flt. (Rkb.)
; fløkdr flt.

(Vrads h.)
; flæk flt. (Holstbr.) — flommen

i svin, jfr. isterflække, nyrefedt ; se Aasen

flynderslæb, no. fløndrskeb de (Ag-

ger) flynderslim; se slæbber.

flyndervåd, no. flønørtmj æn (Ag-

ger) = rgsm., garn til at fange flyndere i.

flyr, no. se flyd; uo. se flyde, fløde.

flyring, no. se fløding.

flyt, uo. se fløde.

flyt, no. fløt æn (Andst) = fløtndri;

hwomarp fl
— for di om daw? hvor tit

30 bliver de flyttede, om kreaturer; vi gor

æn guwd fløt (vestj.) fik en god ejendom,

plads, da vi flyttede; fo æn guwd fløt

(vestj.) om døden: blive salig; boskab,

som flyttes, for æn stød i hvær fløt o

tåw i som (vestj.) ; han fæk fløt øwdr æ
bon (Agger) ; hqj fæk fløt åjd sæ (Vens.)

o : han kom afsted i en fart (s. d.) ; om en,

der har tykke kinder, kan siges: hqj hå

jor é fløt (Vens.), forblommet udtryk.

flykkja huk., skinke ; isl. flikki, kødstykke, 40 hvormed menes : han har flyttet rumpe-

eng. flitch; mnt. vlike Sch. Liibb.

flykkie, uo. hun flykid ham så il

(Røgen) kradse, rive huden i stykker;

han æ liq øtvdflykit (sts.) han har fået

huden revet i stykker; ligeledes Århus
egn; == flå, flække?

flynder, no. flønar æn (Heil. h.);

fløndr æw= flt. (Vejr., Thy, Mors, Agger);

huk. (S. Sams); fle'^r æn (N. Sams);

balder til kinder; se mandags-, natte-.

flytte, uo.

fløt -d fløt flbt (Søvind s.);

fløt -dr -d fløt (Vens.);

fløt -dr fløt fløt (D., Agger) —
1) trs. lade noget forandre plads, fl

—
kre, kyjdr, for, hæst (vestj.); do fløpr

nåk! forblommet udtr. til den, der enten

skultrer sig el. føler om sin hals efter

fløjdr æn = flt. (Vens.)
; flondr æn = flt. 50 utoj ; i Vens. siges : ja, fløt di stuwdr, de

(Rkb.); flond æn -rd (Søvind s.) — en

art fladfisk, Rhombus; tréj flondrd (Sø-

vind s.) O: fange flyndere på lavt vand
ved at sætte foden på dem

;
jfr. Aasen

di betd ka kom te! — bliw fløt o æ bon

(Andst) om kreaturer: flyttes andensteds

hen; i trusel: vel do et fløt å før dæ
væk, så — .' (Andst) ; do ka æjsdn tråip,
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fe a ska fløt dæjf (vestj.); « ær et te o

fiøt mæj (D.) siger gamle; a æ te å fløt

mæ ud9n å skil ad, Kr. IX. 247. 2; ftøt

æ handl (D.) forlade den købmand, man
tidligere har handlet med, og gå til en

anden; fløt jæn åp (vestj.) sætte en på
en hojere plads. 2) intrs. rejse bort,

skifte, om tjenestefolk; fløt i q\. å æ
tjæn9st (vestj.); a ska fløt te majdatv

(sts.); man skal ikke flytte på en mandagio

(s. d.) ; ankommen i en ny tjeneste, skal

man som det første arbejde lægge en

tørv til ilden, så skal det gå en godt;

man skal ikke flytte i tjeneste, mens det

forrige tyende endnu er der, der skal

være et slip imellem, Kr. IV. 386. 433-35;

fløt in el. ud (vestj.) flytte ind el. ud af

en bolig; fløt frå æ sniæj (D.) gå fra

smeden med sit arbejde; ofte om døden
(Sall.); jfr. Aasen, isl. flytja; plt. fliitten, 20

Schiitze.

flyttedag, no. fløtdaw æn (D., vestj.);

fløtdaw æn (Søvind s.) — den dag, tjeneste-

folk flytter i el. fra tjeneste, 1ste Maj,

1ste Novb.

flyttefærd, no. fløtfar el. -fåH (D.,

Andst) i tim. han fæk fl—, blev jaget

bort = fløtsjåw (Andst).

flyttegilde, no. fløtgil æn (D.) =
fløthøp (Malt, S. Jyll.) gilde, som goresso

for dem^ der hjælper til ved flytning;

gildet, som en tilflyttet mand gor for

sine nye bysfolk, kaldes også således.

flyttegods, no. flétgos, glds. -gwds de

(Søvind s.) ^ rgsm.

flyttehyrde, no. [fløthjor æn] (vestj.)

hyrde, som er antaget til at flytte tojrede

kreaturer; jeg tjente der i gården for

fl-, Kr. VI. 130, Sgr. III. 191. 41.

-flytter, no. se ud-.

flyttesager, no. fløtsaq9r flt. (Vens.)

flyttegods.

-flyttet, tf. se om—

.

flyv, no. se flue.

flyve, uo.

fiyw -9r flow flowdn (D., vestj., Agger,

Mogenstrup, vestsl.), tf. også flowdn

(Skyum, Lødderup, Rævs);

flyw -i)r fløw flhoan (N. Sall), tf. flhwdn

(Lild s.. Heil. h.); 50

flyw flyw^r fibw fløwd (Smidstrup,

Bjærgby, Vens.), tf. fløw9n (Åby,

Vens.; Havbro s.);

flyw -3r fløw fløwdn (Fur);

flyw fiywd fløw fléwd (?) (Ginnerup v,

Grenå)

;

flyw flyw9r flow flowdn (S. Hald h.,

Støvr., Falslev, Bjerring, Rødding,
Norl. h.);

flyw flyw9 flow flom, æ fldw9n (S.

Sams)

;

fliw fliwdr flew [fiewdnl (N. Sams);

fliw fliw9r flew flåw9n, æ flewdd (Tved^

Mols), tf. flow9n (Ålsø);

fliw -9 flew flew9n (Uth);

fliw fliw9 flæw flæw9n (Vejlby v. Fre-

dericia)
;

fliw -9 flew flew9n (Øst. Starup);

fléw fléw9 fløw fldw9n (Søvind s.), tf.

fléw9n (Saxild, Linå, Dover, Røgen,,

Tåning)

;

fløw (!) fløw9 fløw fldw9n (Gylling,.

Hads h.);

flyw -9 flåw fiåw9n (Bjært);

fly fly^'^ (?) fl^j floj9n (Åbenrå)

;

fly flywdr floj fldj9n (Ang.), nt. fly9r

(Emmerlev , Østerlygum , Rapsted,.

Bradr.)

;

fly fly9r flø9j flojdn (Egebæk);

flyw -9r fly9w flåw9n (Fjolde) —
1) bevæge sig i luften, alm. = rgsm. ; dær

flow æn fåwl åp (D.) en fugl floj af reden

;

„di kuler fløw så tyk som smol", Blich,

Bindst. ; ingen fugl kan flyve om dig,

Sgr. IV. 3 1 o : forbi dig ; når man drikker

hjærteblodet af tre frugtsommelige kvin-

ders fostre, kan man flyve, Kr. III. 121;:

der behøves tolv, Kr. VI. 109. 2) gore

noget ilfærdig, bevæge sig hurtig; hoij

flywdr ij 9 som haj wa gal (Vens.); flijw!

løb i en fart! han flytc9r ij 9d som æn
hun i hij9d grød (Mors); han flytv9r om-

kre'ri som nåtv9r tar pjalt (Andst); han

fly9r ront som æn lo9rt i æn pespåt

(Åbenrå); de flytv9r i' ham som æn lof

i æn såwndæpi (vestj.); han hugger skrald

te hele slottet rystede og så flyver de

forbi som et stjærneskud, Kr. V. 304 o:

kører i flyvende fart; han skøi aq9hdns9n

li té di fløw (Søvind s.) o : både : med vold-

som virkning og: uden at træffe. 3)

flyw åp (D.) borneleg: alle sidder rundt

omkring et bord og banker i det; A.

råber op; når A. nævner et flyvende

dyrs navn med tilfojelse: , flyv op!" f. eks,

kråq flyw åp! skal alle slå hænderne i

vejret, men er det et firføddet el. kry-

bende dyr, må ingen gore det, ,f. eks.
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ku, flyw åp! tus, flyw å})! den, som
forser sig, giver pant; jfr. Aasen, isl.

fljuga.

flyve-af-rik, no. æn flyw a' reh

(vestslesv.) ungt, løst kvindfolk.

flyvefærdig, to. flywfard (Vens.);

flyfærd (Agersk.); flywfærd (vestslesv.,

Agger) — 1) om fugleunger, også om
born, der er store nok til at forlade

hjemmet. 2) om en person, der er ved lo

at gå fallit, jfr. flådig.

flyvegal, to. flywgal (vestj., Thy,

Vens.); fliwgal (Andst); flygal (S. Jyll.

;

Vlb.) — 1) om en, som let og vold-

somt bliver vred. 2) skal også være

navnet på en galop, en dans (vestj.).

flyvegalopper, no. flywkalope'r (D.,

Andst) — 1) bitterost, „den flyver af

brødet, når den er på mellemmaden
med tilmarks " . 2) = Rendsborger marsch 20

(s. d.), d. e. diarrhé.

flyvegigt, no. flywjæqt de (Malt);

fløwjeqt æn (Søvind s.) — farende gigt-

smærter.

flyvehast, no. flywhast æn (Rkb.),

de gor vi i æn fl
—

, vi skyndte os med
at gore det.

flyvehjort, no. Mb. et insekt, eghjort,

lucanus cervus (Sønderj.).

flyvehul, no. flywhwbl æn -hwdUråo

(D.) på bikuben, se flojtehul.

flyvehæl, no. flywhæl æn (D.) farende,

fojtende person.

flyve-iling, no. flywilerj æn -dr (vest-

slesv.) byge, som driver hurtig forbi.

flyvekat, no. flywkat i (Vens.) en

person, som er rask til arbejde, vel også

som er farende i sit væsen.

flyvekuller, no. flywkupr (S. Hald)

en hestesygdom.

flyvemol, no. flywmål æn -måUr
(vestslesv.) = flyveiling.

flyvende, tf. vær flywdh i H (vestj..

Mors) være farende, fremfusende.

flyvende rytter, no. „den fløwin

rytter" er et genfærd, der rider med en

død mand i sækken foran på hesten;

den døde er en krybeskytte, der blev

truffet på fersk gærning og skudt af

skytten på Mattrup, „ den røeli hund " ; so

se fortællingen derom, Jyd. I. 39. 1 ;
jfr.

Odins jæger.

flyvende tækkemand, no. flbwdn

tækiman (Søvind s.) kaldes tækkemanden.

når han under sit arbejde står på en

tækkestol, der ved hager kan hænges
fast på lægterne og flyttes; sædvanlig

bruges et lad, jfr. vagt; se flyvetækker.

flyvemyre, no. flymnyr æn -9r

(vestslesv.) myre med vinger.

flyvenyt, no. bysladder, i tim. flyw-

nyt æ tit lijwnyt (vestj.).

flyvepølse, no. flywpøls æn -9r

(Mds. h. , Støvr. h.), pølse af lever,

lunge og hjærte; hvoraf navnet? jfr.

lungepølse, mosbånd, tønderpølse.

flyverend, no. stærk kørsel; „i de

hæ flyurænd æ wi da rå (snart) we
kerken", And. Bars.

flyveron, no. en ron, som er grot

ud i toppen af et andet træ, den er

særlig virksom mod forhekselse; da den

ikke vokser på jorden, har heksene ingen

magt over den ; skal den ret være virksom,

må den afskæres Kristi Himmelfartsdag,

J. K. 172. 65flg. ; den sættes over doren

for at hindre hekses adgang, Kr. VI,

380. 262; sættes som told i et hul, Kr.

IV. 358. 122; hindrer forgorelse, II. 123.2.

IV. 400. 479 ; indsat i kærnestaven skaffer

den smor, Thiele Overtro nr. 242 ; med
flyveron i hånden signede bonden sit

hus Valgborgdag, sts. nr. 133; bindes

sammen med kirkegårdsmuld på for-

heksede kreaturer, J. Saml.^- I. 47; jfr.

Andersen Fra Planternes Verden s. 93 flg.,

V^igstr. I. 178. 200. II. 411 ; se ron, Val-

borgdag.

flyvesand, no. flywsån de (vestj.,

Lild s.) = rgsm. ; næ wen for fat i

flywsånød .

.

. (Lild s.) ; hvorledes fl— er

opstået ved skovenes ødelæggelse og ved

en tyrs (s. d.) roden se Thiele II, 36 flg.

257; jfr. Mhoff. s. 127. 168.

flyveskaft, no. flywskawt æn (Thy)

= flyveskytte 2.

flyveskytte, no. flywskøt æn (vesij.)

;

flywskyt æn (Thy); flywskøt i (Vens.);

fldmkøt æn -9 (Søvinds.) — l) = rgsm.

;

brugeUg ved væven, alm. 2) en farende

person; et uroligt barn (vestj., Thy, Vens.).

flyvespring, no. flympreti é (Vens.)

;

flywsprøri æn (Lonb.) — galop; „hqj

kam løhi haqet9r hær i jit flywspreri å

ha i hål" , Grb. 11. 76; han sætter sig

på hesten, vinker farvel med hånden^ og

sætter afsted i flyvespring, Kr. VII. 131.

flyvespringe, uo. flywspre'H -dr -sprari
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-sprofim (Vens.) ride i galop, fare afsted

i stor liast.

flyvespringende, bio. i tim, hqj

rpr flympretianc (Vens.) alt hvad hestene

kan løbe, i galop.

flyvetækker, no. -fiywtælpr æ (D.)

navn til stormen ; se flyvende tækkemand.

flyve-æl, no. Hywæl een -æl (D.) =
flyveiling.

flyvtil, no. flywte' æn (Andst) navn

til småborn, som er rivende og farende

i deres væsen.

flyvue, to. se flydevåd.

flæ, no. se fleg, føl.

flæbe, uo.

flæb -9r flæU flæU (Thy), ft. f^pt
(Agger)

;

/tøS -9r el. flæpr flæU fl^U (Vens.);

flæv flæpr flævt flæft (Salling) —
græde (s. d.)

; , ja, seer haj, muer flæber,

å der æ bo ætter præjsti, så de æ nåk

ræhn galt; å så ga haj sæ osse te å

flæhb " , To Nov. 20 ; også Randers, Grenå

;

jfr. flibbe; se Kalk. flæb, mund; Rietz

flåbb.

flæbekande, no. flæbkaj æn (Vens.)

kaldes også : fl^bpåt æn (Vens.) en person,

som er grædenem.

flæbekjæbe, no. fl^bkæv æn (Mors)

= flæbekande.

flæben, no. fl^bi h (Vens.); flæbin

(Agger) = rgsm., græden; Gronb. har:

„dæ bløw én flæbdn" (117. 24), dette er

dog sagtens enten skriv- el. trykfejl;

se flæbe.

flædevand, no. flæwan (N. Sams)

hojvande, flod
;

jfr. flæ V, S. O., flod ; flæ,

flø Kalk.

flæg, no. se fleg,

1. flæg, no. 1) i udtr. hæq o fl^q ær
a jæn læq \leq} (vestj., Mds.) løs tale og

sladder er af én slægt, se hægom. 2) æn

flæq (Holstebro) driver, doven person

jfr. flagre; 1. flæge.

2. flæg, no. itk. Mb. visse dele af stim

melen i dybsgarnet, el. den ydre hoved

del af bundgarnet, som bruges til hav

fiske (Læsø).

1. flæge, uo. fl^q -dr -dt (Holstbr.)

ordet synes at indeholde forestillingen

om noget, der gores ligegyldigt, dovent

uordenligt; go o fl^q, være uordentlig i

klæder, skabe sig som halvtosset; sto å

fl^q, stå og drive, bære sig uordentlig

Feilberg: Jydsk Ordbog.

ad med sin påklædning; sej å flæq, sidde

og døse; måske er grundbetydn. gabe:

æ skusol fl^q^r fræ (Lonb.) skosålen

gaber fra på et par slidte sko; i egnen

omkr. Lemvig skal det hedde : flæk9r fræ.

2. flæge, no. flæqi æn (Holstebro) en

dvask kvinde.

3. flæge, uo. fleq -dr -9d (Thy) være

slesk, jfr. flægre.

4. flæge, no. fléqdr flt. (Vens.) striber

fremkomne på toj ved ujævn farvning.

1. flægger, no. flæq9r æn (vestj.) —
1) sladder, kom et hær mæ di fl

— ! 2)

personen, som sladrer el. sledsker.

2. flægger, to. i udtr. fin å flæq^r

(Mors), venlig og falsk, også vestj.; han
wel gy sæ flæq^r (Agger) o : indsmigre sig.

flægre, uo.

flæq3r -qrdr -dt (vestj.; Vejr., Mors,

Agger, Sall., Han h., Vens.);

fleqdr -9r -ad (Thy; Løgstør) —
sladre, sledske; fl— fu jæn (Mors)

smigre ; dær ær sørn æn flæqrdn o' dæm
(vestj.); han ggr å fléqrdr for hans hos-

bon (Lild s.); flæqdr sæ en mæ jæn
(Fjends h.) indsmigre sig hos en; fra

Vejr. anføres betydn. : slynges frem og

tilbage, om ledeløse ting, se flagre; jfr.

Aasen flæka, smidske, smigre.

30 flægrebukse, no. fleq^rbåws æn
(Løgstør) == fleqdrør æn, indsmigrende,

falsk person.

flægrepotte, no. flæq^rpåt æn (vestj.)

i udtr, gi æn skæbri i æ fl
—

, om den,

som sladrer (s. d.).

flægrerov, no. flæq^rrow æn (Ag-

ger) person, som vil indsmigre sig.

flægret, to. fléq^ra (Lild) farvet i

striber, om garn; ujævnt farvet; hqj war
40* é par fléqdrd huw9s (Vens.) stribede

stromper, se 4. flæge.

flægretaske, no. flæq^rtåsk een

(vestj.) en sladderagtig og sledsk person.

flæg-øre, no. flæqør æn (Holstbr.) en

person, klæderne liænger uordentlig om.

1. flæk, no. flæk cm -9r (D.)
; flæk el.

flæk æn (Agger) — 1) lap, sagtens kun

om læderlapper på fodtoj ; æ skal hå æn

flæk onø mi skow (Agger). 2) flis, lille

80 stykke; dær æ gon æn flæk å æ kåp

(Agger).

2. flæk, no. flæk æn (Vens.); flæk

(vestj.) — 1) plet, sted, a vel et viq ud

å æ flæk (vestj.); æn flæk i æ glas, en

21
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blære, plet; han rød sé åh dw flækdn

(Søvind s.). 2) stenskærve (Søvind s.);

jfr. htsk. fleck el. flecken, plet,

3. flæk, no. flæk æn flæk (Thy) en

stål-pen uden skaft, ligeså Hors.

flæk, no. se fleg, flykke.

flækføre, uo. se fledføre.

flækgrøft, no. Mb. hegnsgrøft i skellet

mellem to mænds lodder, med et på hver

side af grøften opkastet dige (Thy).

1. flække, uo.

fl^k -9r -9t (vestj.; Agersk.);

flæk -9 -dt (Søvind s.) —
1) spalte, kløve; fl

— een støk træ; fl
—

æ åw9r aip, afskrælle græstørven på
mosen for at komme til tørvejorden;

æn skæl flxekdr aw, en flis springer løs;

„huowal te mi hjat do ha flækked". And.
Begr,, omend du har knust mit hjærte.

2) flæk di hdws9r åp (Elbo h.) smqje

op; jfr. tryne; flå, folde, lægge, stølpe;

jfr. Aasen flekkja, sv. flåka; 1. flæge,

2. flække, no. flæk æn (vestj.) noget,

der er flækket, æn flæk i æ træ (Malt)

en løs flis, en splint, jfr. skjæld; æ flek

(Thy) neglerødder, jfr. ildnagler; æ kuuør
står i æ flæk å ka et skri ijæ'msl, om
kornet, lige inden akset viser sig; se

flæk.

8. flække, uo. flæk -9r -9t (Malt);

ft. tf. -9d (Agger) sætte lap på; flæk æn
par sto'ml; flæk o æ taq^ (vestj.) reparere

taget; jfr. htsk. fleck hak., lap; bag-.

flækken, no. hest. i udtr. a gor ek

a flæk9n (Agger) ikke ud af stedet; jfr.

2. flæk.

flækkeret, to. flæk^ro (Vens.), plettet

blommeret, om toj ; se rød-
;

jfr. flægret.

-flækket, tf. se af-.

flækspætte, no. flækspet æn -9

(Silkeb.) fugl, flagspætte, picus, se flæk-

stær.

flækstær, no. en fugl, flagspætte,

picus major el. medius, Sgr. III. 157.877
(Tåning).

flæn, no. se flen.

flæng, no. når der ingen markfred

er, men kreaturerne går overalt, kan man
sige: de gor i fl^xi, de hijdlø (D.); æ de

nu skon falk o wæ we? — å, de æ sån

i flæt^! (Agger) o: å ja, somme tider;

hon te flæfi el. flævpns (Vens.) hun af-

sted, se flænge; flint-om-, Peder-.

1. flænge, uo. flæ^ -9r -9t (Hmr.)

være fælles om noget, a vel et fl— a

fad mæ dæ, spise af fad sammen med.
2. flænge, no. flæti æn -9r (Vens.;

vestj. også fleti) en rift i noget, æn fl
—

i æ feri9r, i æ træ (vestj., Thy), jfr. flire;

et stort stykke af noget, de ær æn stuw9r

flæri mark o kom otpr, jfr. flamme,
flense.

3. flænge, uo. flæri -dr -t flæø (Vens.)

10 — 1) flå i stykker, rive en flænge; haj

flæti^r i éq9n o : saver dem med bidselet

i munden; „flænge i arbejdet", tage

uordentlig på det. 2) haj flætisr åsté',

han kører rask; haj cør å flæy9r; haj
korner flæyi, kører uforsvarlig rask; jfr.

Aasen flengja, flå, rive ; isl. flengja, piske,

hudstryge; Rietz flånga.

flænger, no. flæi^dr i (Vens.) en
person, som ved at køre for rask mis-

20 handler sine heste.

^ængsarbejde , no. flætisarb9c é

(Vens.) arbejde, som gores af flere i

fællesskab uden at hver har sit, som
f. eks. når en by gor vejarbejde.

flænse, uo. se flense.

flæri, no. flæri æn -9r (Sall.) tvær

person.

flærp, uo. se flerpe.

flæsbækker, no. flæsbæk9r æn
30 (Agersk.) musvitmejse, parus major, jfr.

tællepikker ; ordet kan mulig tydes : flæske-

pikker.

1. flæse, no. flæs æn (vestj., Sall.;

huk. Vens.) et bredt, overfladisk stykke,

han skor æn flæs a hans ferpr; jfr. flæse,

flase. Kalk. gabende sår.

2. flæse, uo. flæs -9r (vestj.) skære

dybt; jfr. flense.

3. flæse, uo. flæs -9r (Holstb.) : træsko

40 el. sko flæs9r om hælene, når de ikke

passer; o flæs æn janbpn (S. Ho) gore

båndet rigere i den ene kant end i den

anden
;

jfr. 1 . flasse, flis-flas.

flæsk, no. flæsk de (alm.) = rgsm.,

fedt kød; æn si flæsk (Søvind) en flæske-

side; é swens flæsk (Vens.) et svins flæsk;

han ser æt9r æ flæsk, law han ær9r æ
kål (Agersk.), også norrejysk, se Sgr. V.

30. 165; æn skal et ryw sæ o de flæsk

50flg hipn ær å (vestj.); „ji de te flésk9,

men kol syj9r" , Grb. 234. 97; »det kom-
mer igen!" sagde manden, han gav sit

gris, el. sin so flæsk el. tre sider flæsk

og fik kun to igen, jfr. Kok Ordspr. 1 25.



flæske—flæsketyv 323

1393; næj hål! så^n stij9q9r vi et wå
flæsk o lær æ fjH ræn i æ il (D.) el.

te æ fæt lævsr i æ ask (vestslesv.) o:

det vil jeg ikke vide noget om, sligt ind-

lader jeg mig ikke på; stiq flæsk (Andst)

o : fise (s. d.) ; Awshy flæsk (Fanø) kaldes

røget, uflækket hvilling; i æventyret skal

der tages 12 sider flæsk med til 12 ulve,

Kr. V. 154; den fattige broder bærer

flæsk til helvede, Grb. 90. 25; Karl Pølses

flæsk hænger endnu ufortæret på Asdal-

gård, Thiele I. 292, og vidner, at han

havde ret; skær flæsk nipr (Lonb.) er

en behændighedsleg : man lægger en gen-

stand på en bjælke, slår et reb over

bjælken med en løkke i den ene ende;

så træder man med venstre ben i løkken,

hejser sig ved hjælp af hænderne og

den anden ende så hojt op, at man
med den hojre fod kan sparke ned, hvad

der er opstillet på bjælken; også kan en

stage lægges på skuldrene af to karle, i

stagen er slået et som, hvorpå der hænger
en nogle, nu lægges rebet over stagen i

nogen afstand fra noglen og alt går til

som ovenfor beskrevet, det gælder at

sparke noglen ned, Sgr. IV. 92. 253;

stjæle flæsk, se fastelavnsmandag; i blinde-

bukslegen råbes: flæsk! når den blindede

er ved at røre, hvor han ikke må, el.

kan komme til skade; jfr. Aasen, isl. flesk

itk. ; htsk. fleisch ; mnt. vies, vlésch el.

vlésk Sch. Liibb., eng. flesh, kød; hamme,
spæk; fastelavns-, guld-, spege-.

1. flæske, uo. flæsk -dr -dt -H (D.)

— 1) flæsk æn hdw9d åp, fodre et

kreatur rigelig, så det får kød på
kroppen. 2) spise flæsk og fede sager

(Agger); flæsk i sæ, æde med grådig-

hed (vestj.).

2. flæske, uo.

flæsk -9r -dt (vestj.; Mors, Agersk.;

Vens. også: fløsk);

flæsk -dr -9d (Thy);

flesk -9r -9d (Agger) —
skære dybt og voldsomt i noget, fl

—
i 3d (Mors) ; huddn æ dr do står o fieskør

i dæn Igr? (Agger); fl— ndw9 grow

støkdr g. (Agersk.); fl— åpå (Vens.) tage

voldsomt fat på; fl— dt aw (D.) hugge

således med leen i engen, at man hugger

i jorden og tager små stykker gronsvær

med; jfr. fliske, fløske.

flæskeaften, no. flæskdwt^n (Sun-

deved) den aften, da brudesengen (s. d.)

redes med skinker.

flæskebøste, no. flæskhøst æn -dr

(D., vestj.), itk. (Søvind s.) skinke; ,hun
morket ow å te, neh hon sku . . . ræhn
mæ brøknywen ålt få tit ve flæskbøøstet

. .." Jyd. I. 2. 1.

flæskekjød, no. flæsklcød de (Lild

s.) det magre kød på svinet, det fede

o kaldes flæsk (s. d.); jfr. spæk.

flæskekræmmer, no. flæskkræmdr

æn (vestj.); person, som gærne spiser

flæsk.

flæskepandekage, no. flæskpandkåq

æn -kaqdr (D.); flæskpa^ka æn (Vens.);

flæskpandkåq æn (Lild); fleskpaføkåq æn
(Agger) = rgsm. ; han havde lavet en

fl— og boghvedegrød til hendes nadver,

og det ved vi jo allesammen er den
20 bedste mad, en kan få, Kr. VII. 343.

flæskeside, no. flæsksij æn -dr (D.)

== rgsm., en side flæsk.

flæskesuppe, no. flæsk sop flt. (Lild

s.) svinerygsuppe.

flæskesvær, no. flæskswær (Mors);

flæsksivar æn (Vens., Vejr.)
; flæskswar de

(Lild s.); flæsksuwdr de (D., vestj., Bj. h.);

flæsksud de (Elbo h.)
; flæsksgr de (Bradr.)

;

flæsksod de (Sundv.); flæsksgd de (Søvind

s.) = rgsm.

flæskesondag„ no. flæsksynda (vestj.)

fastelavnssondag, således kaldet fordi man
den dag skal spise flæsk, om man vil

undgå ondt i ryggen; gor man det ikke,

kan man ikke holde sig ren hele året

(D.); man må den dag give sine tjeneste-

folk flæsk, ellers er der fare for, at de

løber af tjeneste, Kr. IX. 34. 366; se

Kaikar; Troels Lund Danm. og Norges
40 Hist. VII. 142; fastelavnsmandag.

-flæsket, tf. se op-.

flæsketyv, no. tavleleg; man skriver

på tavlen tallene:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

og i nogen afstand derfra tegner man
et lille hus med skorsten; nu trækker

A. fra huset linier til alle tallene, be-

50gynder fra skorstenen og går tilbage til

huset, alt eftersom B. opgiver; A. må
bestandig trække således, at han ikke

overskærer el. berører en tidligere trukken

linie, mens B. bestandig søger at lægge

21*
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trækkene således, at dette er umuligt at

undgå; jfr. 3. bløde 1. (Thyholm),

flæskning, no. fiæskndti æn -9r

(Agersk.) afskårne store stykker af mad-
varer.

flø, no. uo. se fløde; no. se floj.

-flød, no. se af-.

flød, no.
[fié)\ (Vens.) tran, se flåd,

flødde, to. se flådde.

1. fløde, uo.

Hb el. Hø -9r flé el, fløt fløt (Vens,);

flyd -9r fløt fløt (glds. Mors);

flyd -9r flyt flyt (Lild s.);

flyj
-9 -9 -9 (S. Sams);

flyr flytyr flø9r flot (Bradr,); nf, fly

(Ang,);

fly9 flijr9 flø9 flåt (Sundv,);

flyt flyd9r fly9r flåt (Fjolde) —
1) skumme mælk; hæst do vcet ner å

flyr (Bradr,); flåt mjælk (Sundv.) af- 20

skummet mælk; dem, dær flyd9r mæ æ
mon, ska kan mæ æ row (D.); i ft.

bruges omskrivning: a hår van fram o

flyd; fly mjélk (Søvind s.), 2) tage ved

sældning aks og stråstumper fra: flh

kuw9n (Vens.); jfr. Rietz flota; Aasen

fløyta, isl, fleyta; mnt. vloten Sch, Liibb,,

findes under vlot V. 283. 29; 3. flyde; af-.

2. fløde, no. flø æn (D.); floj æn
(Agersk.) — 1) en oversvømmelse for- 30

årsaget af regn ; vand-
; fat å flød (Hjarnø)

ebbe og flod. 2) læ wå'hc kom i flé

(itk. Vens.) i løb ; é flé (Vens.) kan også

betyde noget, der flyder på vand. 3)

æn flø
-9 (Hvejsel) vandpyt, f. eks. ved

en mødding; se flo.

3. fløde, uo. floj -9r -9t -9t (Agersk.)

;

de floJ9r, om regnvand, der samles og

stiger uden afløb (Agersk.); de flé9r el.

wånc flé9r (Vens.) vandet, floden stiger ; 40

no flø9r, no fahr æ wan (Hjarnø) 0:

floden stiger, det bliver ebbe.

4. fløde, no. flød flt. (D., Agger)
; flør

flt. (S. JyU., Bradr.); fléd9r flt. (Lild s.);

flød9r flt. (Mors); flh el, flb9r flt., best.

flé9n (Vens.)
; fløi flt., best, fløj9n (Søvind

s,, Røgen); flø(i flt, (Malling); flb9 flt,,

best, -n (S, Sams); flSd flt, (Rårup);

fld9 flt, (Sundv,); fløt flt. (Fjolde) =
rgsm., det fede af mælken; di flød9r60

ruws9r sånt i kan (Lild s.); manø fløi

(Søvind s,); fra Løgstør egnen er op-

givet: guw9 flø9 flt,; best, flød9n ska

skom9s, di æ sur; han hår skomøt æ flød

o : taget fordelen, fået det bedste udbytte

;

de sæt9r et flød (vestj.) o: giver ingen

fordel; når fløden er forhekset, se Sgr.

X. 28. 60,61; jfr, Rietz s, 152 floter flt,;

isl, flautir flt. pisket surmælk; mnt. vlot

Sch. Liibb.
;

plt. flotmelk Schiitze.

flødebøtte, no. flødbøt æn -9r (Malt,

D.); flh9høt æn -9r (Vens.); fløihøt æn
(Søvind s.); fld9bøt æn -9 (Sundev.) —
1) bøtte til at samle fløde i; gåde: hwa
æ de, maw9r fåru'd9n o fljpd fåri'ndn?

(vestj.); se flødegryde. 2) en flødeskæg

(D., Malt).

flødedoUe, no, fløddål æn (Andst)

en flødekrukke, se dolle,

flødegryde, no. flødgryd æn -grydsr

(Lindk.) gryde af sort lertoj, som brugtes

til at samle fløde i; da man lod fløden

stå længe og blive sur, var der i bunden
af'gryden et hul med tap, til at tappe

vallen fra; fl— bliver i æventyret sat i

sengen, hvor bjærgmanden slår den i

stykker i den tro, at det er tjeneste-

drengen, Kr. V. 258, Grb. 79. 64; jfr.

flødebøtte.

flødekande, no, flødkan æn -9r

(D,) = rgsm,

flødekop, no, flødkåp æn -kåp9r (D.)

kop til at sætte fløde i.

flødekovs, no, flydkows æn (Lild s.)

krukke, hvori fløden kommes, når den

er skummet,

flødekrukke, no, = rgsm,; i et

byrim: Hyllesteds flødekrukker Kr. IX.

133. 356 (S. herred v. Grenå).

flødekumme, no. flødkom æn -9r

(D.) = rgsm,

flødepotte, no. flødpåt æn -9r (D.)

flødekrukke.

flødeske, no. — I) fløiske æn (Sø-

vind s.); flødskij9 æn (D.) ske til at tage

fløde med, 2) flydski9 æn (Lild s.)

;

flyske æn (Søvind s.)
; flyskes æn (Sundv,)

ske til at skumme mælk med,

flødeskind, no. fløiskin de (Søvind

s.) = rgsm,

flødeskjæg, no. flédskeq i (Vens.);

flødskek æn (Andst)
; fløiskæq æn (^Søvind

s,)
; flørskek æn (Vlb.)

; fløskæk et (Åbenrå)

— et barn, som slikker i fløden; en ung

uerfaren person; i Mellemslesv, i et rim,

når hornene tigge påskeæg: natkåH å

flørskek, se Feilb. Fr, H. s. 66 ; se sladder-

potte; også i en byremse, Kr. IX. 129. 341.
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flødespand, no. flé^span i -spån

(S. Sams) = rgsm.

flødestikke, no. fløstek æn (Vens.)

spån til at røre i fløde med.

-flødet, tf. se af-.

flødevalle, no. flywal flt. (Søvind

s.); flijdwal (Hads h.) — en ret mad;
efter at have gjort sødmælksost, kogte

man vallen, kom deri et fad sødmælk

el. to, også et fad surmælk; så kogtes

del hele 2— 3 timer og spistes som grød

med mælk til; se 1. fløde.

flødevæder, no. flødvéjr æn (Nørv.

Tørrild h., Han h.) en flødeskæg.

flødgyde, no. f-ø-djyw el. -jyw æn
(Vennebj. h.)

; fløj æn (Vens.)
, flødgj/d æn

(Løgstør)
; flijgi æn (Mors) — sluseværket,

hvorigennem vandet strommer ind under

møllehjulet; også den anden ledning,

hvorigennem det overflødige vand slip-

pes ud.

flødning, no. flyd^ti de (Thy, Mors,

Agger)
; flén9ti i (Vens.)

; flyrdti de (Vejr.)

;

måske også flyrn^fi (Lemvig) — aks og

stråstumper, som skummes ovenaf, når

kornet sældes
;
jfr. hælmter, sælde ; af-, op-.

fløg, no. se fløde.

fløg, to. fløk flt. fløk (Angel) flyve-

færdig, om fugleunger, også et stærkt

udtryk om hestens raskhed
;

jfr. plt. fliigge,

Schiitze; mnt. vlugge, Sch. Liibb.

fløgræjs, no. se flydegræs.

fløi, no. se 4. fløde.

floj, no. se 2. fløde, flødgyde; uo.

se fly.

1. floj, to. Mb. er fejllæsning for sloj,

se dette.

2. floj, no. floj æn floj (Vens., Mors)

;

flew i (N. Sams); fløw i (S. Sams);

f,øw et = flt. (Søvind s.); flyj æn -dr

(Thy, Agger, SaUing); f,ø æn (Holmsl.

klit) — flag på et hus til at vise vind-

retningen; flø, vimpel, jfr. 2. flugt 2; se

Aasen fløy, sv. floj el. flojel; Rietz 150

flog; mnt. vlogel, vlugel, Sch. Liibb.

flojel, no. f,åx9l de (Søvind s., alm.)

= rgsm. ; en slags toj ; æn flåjdls væst

(Søvind s.)
; „ do ska stræv å fo ... di

flyvis lu åpo", And. Bars., „flyvlsboend

sts.); i æventyret bliver jorden beklædt

med silke og to rader flojel, en ved hver

side af silken, som kongesonnen skal gå

på, Kr. V. 199; jfr. Aasen fløyel; hofl.

fluweel; mnt. fluwel, Sch. Liibb.

flojelsblomst , no. J. T. 136. 344,
navn til forskellige planter, trævlekrone,

lychnis flos cuculi L. (Rkb.), Sgr. IIL

189. 1104; tagetes patula L. ; dyrkede
arter af iris L., Sgr. V. 75. 586 (Lindk.).

flojelsblød, to. fléi9lsblé (Vens.) =
rgsm., blød som flojel.

flojelsgræs, no. J. T. 307, en græs-

art, holcus lanatus L. (Saxild).

flojelsgrød, no. flåj^lsgrøi flt. (Sø-

vind s.); ftøjHsgrbd (Lild s.) — kartoffel-

melsgrød, jfr. *amdamsgrød.
flojelspote, no. „fløjalspojti" , Grb. 7 1

.

nr. 2. hak. hest., navn til en slesk kvinde,

hak. fordi kat er hak.

fløjer, no. se flynder.

flojhus, no. flojhus æn (vestj., Thy);

flyhus æn (Sall.) — sidebygning, modsat

sals el. råling; tilbygning til en lade

20 (Sall.).

flojl, no. flojal æn (Bradr., Sundv.,

Ang.) — 1) = floj (s. d.). 2) fldj9l æn
= flt. (Sundv.) skydedor for alkovesengen,

jfr. skudflojl. 3) den fremstående kant

på brættet, som dannes ved plovhovlen,

fjeren (s. d.) (Ang.); jfr. htsk. fliigel;

mnt. vlugel, Sch. Liibb.

flojstang, no. flyståy æn (Agger)

stang, som bærer et floj.

flojt, no. gi ét fløjt (Søvind) frem-

bringe en enkelt flojtelyd.

1. flojte, no. flojt el. fløc æn best. -9n

flt. -9r (Vens.); flojt æn -9r (D.); fléjt

een -d (Søvind s.)
; flojt æn -9r (N. Slesv.,

Agersk.); f,øict æn -dr (Lonb.) — 1) =
rgsm.; flojte til at spille på; f,øc (Vens.)

betyder barneflojte ; stek pivdn in å gøj^r

9n fløjt bw 9n (Søvind s.) tim. o: slippe

de store ord og begynde på en beskeden

40 måde ; å, we do ene blæs i fløc^n ! (Vens.)

afvisende svar til den påtrængende; i

æventyret bringer flojten grisene til at

danse, Gr. Ævent. II. 105, Kr. V. 91;

påkalder hjælp i nød, J. M. 14, Gr.

GI. d. M. II. 6, Gr. Ævent. I. 40. 177; jfr.

Asbj. II. 24, Grimm March. II. nr. 91.

126. 181; alle dyr adlyder den, J. M.

48, jfr. Asbj. I. 293; lindormene, Thiele

II. 291; den samler harerne, Kr. V. 76,

60 Sgr. IX. 162, jfr. Asbj. IL 195, Mhoflf 433.

2) spøgende: en tobakspibe; hår do il

o æ flojt? (vestj.). 3) et redskab, sko-

magerne bruger, se puds-. 4) et skælds-

ord, se gal-
;

jfr. Aasen floyta, huk. ; htsk.
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flote, mnt. vlote el. vleute, Sch. Liibb.

;

ital. flauto; lat. flatus, blæsen; drive-,

nynne-, ron-, side-, trold-.

2. flojte, uo.

ftojt -9r flojt flojt el. ft. tf. fldjt9d (Agger)

;

flojt -9r -9 -9 (Vens.);

f,djt -dr -dt -9t (D.);

fléjt -9 -dt -9t (Søvind s.)

= rgsm. ; æ vin^ æ fåwl ftojpr; fl— o

æ hun; man må ikke flojte i morke, såio

flojter man fanden til sig; den, der flojter

under tag, han har fanden på sin bag,

Kr. IV. 404. 607, IX. 74. 789-90; jfr. VI.

289. 355; ligeledes må man ikke flojte

på havet, så flojter man stormen til sig,

jfr. J. K. 412. 1373 (Bornholm) Sgr. VI.

224; Thiele Overtro nr. 94. 189; troen

udbredt, se Liebrecht Volkskunde s. 332.

172 (Norge) ; Temme Volkssagen v. Pom- j'

mern s. 348 anf. i Mélusine II. 186; 20

Wuttke, pfeifen i registeret.

flojtegal, to. flojpgal (vestj., Thy)
pludselig og voldsomt vred, også: floj-

t9nd9s gal, se gal.

flojtehul, no. flojthwol æn (D.);

flojthål æn (Malt) = floitgav æn (Malt),

flyvehullet på bikuben; skorstenen på en

teglovn (D.); a gij9r mæ et, om a så

ska liq dø får æ flojthål (Malt).

flojten, bio. i tim. no ær 9t flqjt9nso

de hij9ld (D.) = rgsm., det er gået tabt;

htsk. hedder tim.: floten gehen; plt.

fleuten gån, af et jødisk -tysk udtryk

„pleite gehn", løbe sin vej, der stammer
fra et hebr. ord, som betyder flugt;

se Weig. Wb.
flojtende, bio. i udtr. de gpr fldjt9n,

de vår fl6jt9n (Agersk.); de gor -flditdn

(D.) rask fra hånden; også Thy, Vejr.;

jfr. fyrende.

flojter, no. navn til forskellige fugle;

i Brørup, Malt h. sagtens regnspoven,

Sgr. III. 159. 896; i Fredericiaegnen:

stæren, Sgr. III. 174. 11.

fløk, no. se flykke.

flør, no. se fløde.

flore, to. se fledig.

fløs, no. -fløs i (Vens.; vestj.) —
1) lok fløs el. hål fløs (vestj.) hold mund,
jfr. flab, 1. flerpe, flås. 3) en uopdragen 50

vigtig person (Vens., vestj.. Røgen). V. S. O.

har fløs, åbenstående mund; plt. flozze

el. flozze, Schiitze, flab.

fløse, uo. fløs -dr -t -t (Vens.) —

1) hjaske (Vens.). 2) du sku ha nøj o

fløs får (Holstbr.) at tude, græde.

fløsk, no. fløsk æn -9r (Vens.) en

dyb flænge, jfr, flisk.

fløske, uo. fløsk -9r -9 -9 (Vens.)

= 2. flæske, skære dybt.

fløskjæbe, no. fløskæv æn (Holstbr.)

en person, som græder meget.

fløte, no. fløt æn -9r (Vlb.) en byld;

er det beslægtet med mnt. vlote, flod?

fløv, uo. se flyve; no. se floj.

fløvt, no. se flugt, 1. flojte.

fløvte, ^to. se flygtig.

1. flå, uo.

flo -er flåj flåj (D., vestj., Agger, vest-

slesv.)

;

fip -9r flo9 flg9 (Vens.);

fip flp9r flod flod (Torring v. Randers);

fip flp') flåj flåj (Søvind s.);

fip fip9 flåd flåd (Bj. h.);

flå -9r flåi flåi (Agersk.);

flå9 flæ9r flåi flåi (Ang.), nt. fiåar

(Bradr., Sundev.) —
1) = rgsm., drage, krænge skindet af

et dødt dyr, alm. ; æn flåj fuw9r (Agger)

;

rakkeren måtte flå døde heste og hunde

og alle slags selvdøde husdyr, endogså

nøgterne kalve; han måtte ikke alene

flå disse „uærlige" dyr, men tillige op-

hænge skindene til torring i bondens

gård; men da ærlige folk ikke måtte

berøre slige „bælge", skænkede bonden

dem som oftest til rakkeren; når nat-

manden krængede skindet af „uærhge"

dyr, kaldes det at flå; ærlige folk der-

imod „toge huden af" ærlige dyr, J. Saml.

III. 126 anm.; dæn, dær håhr ve', æ
hrøstfæh mæ dæn, dær flor (glds. D.)

O: den, som hjælper rakkeren, er ikke

bedre end han selv ; også : rive voldsomt

;

„haj f.09r ham så gåt, de hqj for ham
å cdw9l", Grb. 6. 31; også fig. : berøve

en hans penge : fip jæn te æ skin hæq^r

om hans ør9r (vestj.); øget bliver i æven-

tyret flået og huden omvendt sat til krop-

pen, så bHver det en prinsesse, Sgr. 111.

211 ; se hoved. 2) herhen hører sagtens

udtr. flo ærm9 åp (Søvind s.), han hbj

hdws9r9n flåj åp (sts.); så flåede hun

hendes ærmer op, Kr. V. 93 ; flø æ hdws9r

åp, bojes: nt. flø9, ft. flod, tf. flod, flot

el. flød (Bj. h.); flø hdws9rn åp) (s. f.

Randers), bojes: nt. fl^9, ft. fl.ø9, tf. flbt,

smøge, krænge op; jfr. Aasen flaa, isl. flå.
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2. flå (?), uo. æ 4 fldér (Malt) ilden

brænder med bragende lyd.

flåbo, se fladbåd.

flåd, to. se flad.

1. flåd, no. flåd æn (vestj.); flår et

(vestslesv.) — fjællerne, der er fastgjorte

under møllehjulet, som en rende for

vandet, at dette ej skal slå hul.

2. flåd, no. flåd et best. fiåddt (S.Hald)

flådig, to. ftodiq (Agger) som kan
flyde, flot; no ær æ huwad fl

—

.

flådmælket, to. fiådmjælk9 (Hmr.)
siges om en ko, som giver megen mælk,
jfr. flådde, gysmælket.

flag, no. uo. se flage.

flågt, no. se 2. flugt.

flan, no. uo. se flane.

flan, no. flan æn (Andst), din stuw9r
korkstykke på en medesnor, der viser, lo^—, skældsord til en karl, flab; se flane;

hvor krogen står; se flod, flode.

3. flåd, no. flåd de (D., Rkb., Mors);

flåd et best. flådat (Støvr., Hads h.); flår

de (Sønderj., Vejr.); fldj de (Vor h.) — 1)

udflåd af sår, sek^n fldj dæ wa (Vorh.);

også nok: et fldj å hans hin (sst.) et

åbent sår; kirtelsyge med åbne sår, også

Sall.; hans anseqt war i jæn flåd øtpa

de hijdh (Agger) et åbent sår af udslæt.

2) skummefedt (Horsens) Mb., se flød. 20

3) flodskarn af åen på engen (Vejen s.).

4) æ fldj (Sall.) afløb af møddingvand;
se flåde; fra-.

flådde, to. flåd9 el. flødd (vestj.)

om båden, når den kan flyde; om leen,

den er for fl— o: er således skæftet, at

den går for overlig; fig. han æ snar fl
—

,

færdig til at sejle afsted, fallit; æn fl
—

kålf en flot fyr; de ggr et så fl
— te

samme ord?

flåni, no. se flane.

flåning, no. se fladning.

flånk, no. se flunk.

flår, no. se 3. flåd.

flås, no. flås æn (Vens.); hol flds,

do får jén på flåsm = fløs, kjæft
;

jfr. fløs.

flåse, uo. se flase.

flåsi, to. se flodsid.

flåskåen, no. se flodskarn.

flåt, tf. se 3. flyde, 1. fløde.

fnat, no. fnat de (Vens., alm.) =
rgsm.; hudsygdom forårsaget af fnat-

miden (sarcoptes); jfr. Rietz, fnatt; klø,

skurv.

fnatild, no. en slags natild (s. d.),

Kr. VIII. 324.

fnattet, to. fnap (D., vestj.); fnata

(Vens.) = rgsm., besat med fnat; man
mæ æ pæti; æ køj<fr æ flød9 te mjælk,^^h\\vev fn— af at spise lådne stikkelsbær,

^ive meget; æ æri æ flødd, oversvømmet.

flåddehed, no. flåddhifad (vestj.)

flothed i levemåde og væsen.

1. flåde, no. flod el. fldd de (Rkb.);

flor (Thy, Mors, Lild)
; flor de (sydf. Ribe,

nordf. Rkb.); flo (Vens.); flo de (Agger)

— korkstykkerne, som holder fiskegarnene

oppe; kork i alm. ; æn pen mæ æn syw-

ot støkar flor dpp (Lild s.); flo po æn

Sgr. VIII. 46. 110 (Vens.).

fnise, uo. fnis fnisar fnist fnist

(Vens.); nt. fmsar (Løgst.); nt. fnis (D.)

= rgsm., le småt; se fnyse.

fnyse, uo. fnys fnys fnøs fnyst (D.)

= rgsm., næppe meget brugeligt; fny-

sandas gal (Gjørding s.), overmåde vred;

herhen hører sagtens: æ hæst fnus i æ
wan (vestslesv.) når den puster i vandet.

tvu (Vens.); jfr. Aasen flot itk., flydholt; 40 mens den drikker; jfr. Aasen fnøsa, pruste;

mnt. vlote, Schill. Liibb., tømmerflåde;

flede, flåd; garn-.

2. flåde, no. flod æn (D., Agger) kasse,

som dannes af 4 tylter fjæle til at øse

tørvedynd op i og bearbejde det (D.);

tømmerflåde (Agger); jfr. Aasen flote,

tømmerflåde, isl. floti hak.; mnt. vlote

Sch. Liibb.; htsk. flotte.

3. flåde, uo. flod øtpar (vestj.) føre

isl. fnysa el. fnæsa, Rietz fniosa; fnise.

fo, no. se fure; uo. to. se få.

1. fod, no. fuwad æn fæddr {D., Andst,

vestj.. Mors, Agger, Thy), flt. foder (Råd-

vad, Almind v. Kolding), fora (Vejstrup,

Sest.), best. fuwadan, flt. fædar best. -n

(Heil., Støvr. h., Årdestrup); futpad i best.

-i flt. feddr best. -n (N. Sams); fuwa i

best. fuwi flt. forår best. -n (S. Sams) ; fo9

over vand ved hjælp af en tømmerflåde, so el. fuwa i best. fwdi el. fdi flt. fæar best

flådedot, no. floddåt æn -dater (D.)

korkprop.

flådetold, no. flortol æn -tot (Vejr.;

Thy, Mors); flåtåt æn (Agger) korkprop.

fæan (Vens.), ett. best. fpan (Åby)
; fuwar

æn færdr (Vejr.), flt. færar (Sall.); fud

æn fæddr (Mols)
; fu^d (Ålsø)

; fipd (Nim-

tofte, Lmå); /«" (Halling); fua (Gimming);
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fur (Vejlby v. Årh.); foq (Malling), flt.

\f(Bqpr\] fuw æn best. -dn flt. fæ9r best.

-9n (s. f. Randers Fjord); futp9 æn best.

fud9n flt. fædar best. -n (Løgst.); fgi æn
best. fopn flt. fæjp best. -n (Søvind s.,

Vor h., Røgen, Dover, Tiset); fud æn
fædd (Bj. h.); fod æn fæbdr (Saksild);

for æn færdr (Agersk.), flt. for9r (Bjer-

ning, vistn. den alm. fltalsform i Sønderj.,

N. Slesv.); fod æn fbrd (Sundv. ; Ang.);io

fodr æn fordr (Brader.); fodr æn fætdr

(Fjolde), ett. fudr (Egebæk) — 1) =
rgsm. ; lem på msker og dyr; Vens.

i smst. -fu, se gase-, menneskefod; jfr.

„Fwdstihøw" , Grb. 136. 13, fodstihoje;

„koicdn (koen) ha wre fwbi" , Grb. 58. 43;

„hqj rywdr hans jen stomphwds a fwoi"

,

Grb. 20. 54; di ræn ui i hidn mæ di

hårdsta fæp, Kr. IX. 222 (Linå); di stoj

å snakdt om hujdn (hvordan) di sku kom^o
owd mæ ta fæje, sst. 249. 88 (Galten);

„hqj to no fésn me sé" , Grb. 139. 18,

skyndte sig bort; di skut helst ta djé

fudd i djkr hån (Lild s.), o: skynde sig;

„hans kun jik åpå fal fu" , Grb. 148. 34

o: var sin nedkomst nær; „hun ho sat

furen ennen fo Jenses dar", Jyd. II. 35. 2;

slo græjs mæ dæn jæn fuwdd o sicær

tord mæ dæn andn (Lindk.) om en, som
er kalveknæet og skævbenet; no æ han so

ræjn om hans færd (Sall.) o: han har af-

lagt rigtigt regnskab; sæt æ stuwdr el.

æ låti fuwdd fåra'w (vestj.) gå rask til;

a vel åldr gør mi fuwdd låti apr dt (D.)

o : gå for at få noget ; æn ved et, hwa fuwdd
en vel ha te' æ jor (vestj.) om den hov-

modige, el. ubestemte ; liqud, lisom fuipdd

i huwds, nær æ hæl seddr i æ vrest

(vestj.) alm. talemåde; de æ bæjdr o

»løst dæn hwid fuwdd en dæn låjdn (vestj.) 4o

O: det er lettere at overkomme, om et

mske dør end om en hest dør, Kr. IX.

42. 466; hun ga ham æ fuwdd far æ
hån (vestj.) o: ydede ham samleje, inden

de blev gift; din fæjd æ nåk kål (Røgen)

O: du er nok i dårligt humør; di æ heqd

te jæn fwmd (D.) o: er ligegode, den
ene er sorn den anden

; få æn vår for
(vestslesv.) blive fuld; de fæk fuwdd o

go g (D.)
, fæk for å gå å (vestslesv.) so

= rgsm. ; de æ komdn o æn andn fuwdd
(vestj.) ; do ku snar fål ofoæ fuwdd i æ ør

(Andst) kan spøgende siges til den, som
snubler; o ståndn fuwdd (D.), po stånin

fuwdd (Agger), po stdndn fgi (Søvind s.)

;

han æ te fuwdds (D.), te fgis (Søvind) ; læt

te fos (Vens.) ; kom o fuwdd (D., Agger)

;

low po æn stuwdr fuwdd (Agger); kyjdr

fuwdd få fuwdd (D.) ; hun vær yndr fordr

tridn (Valsb.) o: bliver ringeagtet, mis-

handlet; han har fødder som Kalundborg

hyrde, Sgr. V. 22. 23 (Sams) store? —
noget spøgeri „stak en grim rød og til-

lige håret fod ud af kirkedoren", Kr. VIII.

229. 395; det opdages, at gæstens fod

er lådden og har hesteskabning, o: at

det er djævelen, Kr. IV. 236. 333; en

forvreden fod skal signes i en skæppe,

som drejes stiltiende tre gange rundt

med solen ved solnedgang, mens foden

er i den, Kr. IX. 67. 37, se vrid; „sætte

foden først på el klæde": A. siger til B.

:

„du må stå ved siden af klædet, som
vi breder ud på gulvet; jeg vil stå i

forstuen og skal endda først sætte min
fod på klædet!" — det sker ved, at A.

sætter sin blottede fod på klædet, mens
B. sætter strømpe el. sko, Sgr. VI. 235.840;

i æventyret holder løberen sin ene fod

i hånden, J. K. 5, 2) spor; gi hals o

æ fuwdd (Malt) om hunden, der gør,

når den har fundet sporet af vildtet;

også fig. forfølge én skarpt. 3) længde-

mål, 12 tommer, alm. 4) støtte under

noget; fodremmen, hvorpå husets stolper

er rejst, og som ligger på sylstenene;

fgi (Vens.) best.; fod på ploven (Sall.).

6) æn fodr (Valsb.) en fjerdedel af en

slagtet ko; jfr. Aasen fot, isl. fotr; mnt. vot

Sch. Liibb. ; falds fode, fæs, fæsling, fødde,

fødder, føddre, fødle; bag-, bord-, dige-,

fir-, fram-, føl-, glas-, glød-, gase-, hare-,

heste-, hose-, ko-, lukt-, skage-, skidt-,

skive-, slu-, storke-, tre-, åle-.

2. fod, udrbso. fuwdd! (D.) til ko og

hest, som skal flytte foden, også fot dæj

!

(D.); fuwd! (Vens.); foi dæ! (Røgen);

fid! (Malt).

fodbalde, no. fuwddhahr æn -dr

(Andst); fuwddbåt æn -dr (vestj.); fuwdd-

hal æn -dr (Agger); fdjbal æn -dr (Sø-

vind s.) = rgsm.

foder, no. fuwdr de, æn (D., Andst,

Sall.); fuwr e (Vens.; Lild s., Løgstør);

fujdr de (Thy, Agger) : fgd et (Søvind s.)

;

fgdr et (vestslesv.); fodr de (Bradr.) —
1) de fuwer, foder, næring for dyr; æ
fujdr æ tar (Holstebro); æn fuwdr, en
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unkelt fodergift, som davre, mellemgift,

onden, nadver, kvældsnadver; jfr. Aasen

foder, isl. foBr, eng. fodder; bede-, kraft-,

nøds-, skjære-, stald-, strå-, 2) foder

til klæder, almindeligere dog: dræt; jfr.

Aasen foder, isl. fodr; uo. foSra; stikke

sværd i skede; mnt. voder Sch. Liibb. i

bcggo betydninger; halte-, under-.

foderas, no. fodørå's de (vestj.;

Vlb.)
;
fbddrds el. fura'si (Søvind s.) — lo

foder, især om det foder, halm og hø,

som leveres degnen (Søvind s.); jfr.

fr. fourage.

foderbetryk, no. fuwdrhdtrøk am
(D.) o vær i f —, mangle foder til krea-

turerne.

foderbås, no. fuw^rbps æn (Lild s.)

bås til at fodre fra.

foderdroj, to. fordry^ (vestslesv.)

;

fuwdrdroip (D.) droj at fodre af. 21

fodergulv, no. fodgol et (Sundev.)

= foderlo.

foderhår, no. fuwarhgr (Rkb., Hrar.)

= fulhår (s. d.).

foderkasse, no. fuworkas æn (Løg-

stør) = foderløb, men af træ.

foderkop, no. fuw9rkåp æn (D.,

vestj.) = fuw9rløv æn (Rkb.), den lille

halmkurv, hvormed hakkelse og havre

bæres for hestene.

foderlo, no. fwimrlbw æn (D.)

rummet i el. ved stalden, hvor hakkelse-

kisten i regelen står, og foderet kastes

ned fra hjålden, og hvorfra foderet i

favnfulde el., når det er hakkelse, i foder-

koppen, bæres ud i stalden; æ kuwan ska

rå te æ fuw^rlow dav, mæn et læy^r

(D.) alm.

foderløb, no. fupløv æn (Holslbr.)

se foderkop.

foderpenge, no. fuwarpæti di (D.,

Lindkn.) penge, der betales som vederlag

for et kreaturs fodring.

foderskaffer, no. fuwdrskafdr æn
(Lindk.) kaldtes hoveddriveren, der rejste

forud for studedrifterne og bestilte foder

og kvarter til dem på rejsen sydpå.

fodersæk, no. fuw9rsæk æn{ye?,'C].)',

fujsæk æn (Agger) — pose med foder,

som man tager med på rejser.

fodesæt, no. stedet, hvor sporet af

hestens fod står på vejen, Kr. VIII. 286

;

han stjæler sommet fra dem, og så stikker

han det ned i æ fodesæt, hvor det ene

som var synt, og straks stod strand-

riderens hest med den ene fod ved æ liv.

-fodet, to. -fuw3d9d (Malt); -fow6
(Hmr.); -fo9 el. -fæd^ (Vens.); -fuwdd

(Thy, Sall., Løgst.); -fw^^ (Agger) ; -fudH
(Bjerre h.); -fq9j (Framlev h.); -fbjdt

(Søvind s.); -fæbdrdt (Bj. h.); se bar-,

fuld-, hose-, hul-, plat-, poj-, pold- (im-.

fodfæste, no. fo fufæst el. fofæst é

(Vens.)
; fuw^dfæjst (Thy, Løgst.)

; fuwdd-

fæst (D.); fofast (Agersk.) == rgsm.

;

fodgang, no. cø fo'gå^ (Vens.);

fuw^dgåxi (D., vestj., Agger)
; forgåri (vest-

slesv.) = rgsm.

fodgjænger, no. forgæt^^r æn -dr

(vestslesv.)
; fojgætii) æn (Søvind) = rgsm.

fodhilde, no. fbjhæl æn (Søvind s.)

hilde (s. d.) til at sætte på foden af krea-

turer.

I fodkast, no. fuw9dkåst æn (vestj.);

æn hår æn guw^ f— el. fuwddskywt;

om en hest.

fodlalle, uo. i nissens mål == fod,

Kr. 111. 70, „skow mæ mi foddelaller".

fodled, no. fo'læj et (Sundv.)
; fuwdd-

læj æn (D.)
; fu'le el. fb'le é hest. -le^ el.

-let (Vens.) — ankel; kode hos hesten

(Sundev.).

fodpose, no. fuw^dpuwds æn (D.);

fbjpuwds æn (Søvind s.) = rgsm.

fodrasier, uo. se furagere.

fodre, uo. fuw^r -dr -dt (D.); fu^r
-9r -då (Thy, Agger, Holstbr.); fuwr -dr

-dd -3d (Lild s.); fowd -i-9 -rdt -rdt (Sø-

vind s.); for -9r -dt (S. Jyll., Ang.) —
1) give dyr deres næring; de gir et næt

fordn å ful spån (Ang.) o: man kan

sagtens fodre, hvor der er nok at tage

af; fudr (Fjolde) at bede med hestene;

å fur a'w (D.) give sidste foder, fow9

o'w (Søvind s.); fuør te næts (Ry); se

stald-. 2) også : sætte foder under klæder,

sål. Løgstør og vel flere steder, jfr. drætte,

foder.

-fodret, tf. se over-, til-.

fodring, no. fowdrdri æn (Søvind s.)

= rgsm.; fuwrdvi æn (Lild s., Thy, Fanø)

en blanding af græs, halvgræsser, siv,

rør, lyng, rensdyrmos, gråris osv., der

slås i klitterne til kvægfoder; se knaj;

klit-, stald-.

-fods, no. se til-.

fodsav, no. fuwddsaw cm (Lindk.) stor

sav, som bevæges lodret under arbejdet.
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I

fodsbredde, no. æn fors bre (vest-

slesv.) = rgsm.

fodskammel, no. = rgsm.; drona^
Magre'dt hruM ham te sin fo'skamal^

Gr. GI. d. M. III. 202. 2 (Ang.).

fodskifte, no. fuw9dskywt æn (D.);

fuw9dskywt (Agger); fojskywt et (Søvind
s.) rgsm.; se fodkast.

fodslag, no. fuwddslaw æn (D.);

3. fog, no. fåq æn (Agger) ; itk. (Sø-

vind s., Tåning, Røgen); fåk et (Sundv.,

Bradr.) — snefog, æn slem fåk å knåk
(Agersk.); jfr. Aasen, isl. fok itk., fygen;

fyge, knog; himmel-, jord-, rende-, sand-,

sne-,

foged, no. fdw9r æn (Sønderj.);

fow9d æn -dr (Agger); fåwdd æn (D.);

i smstn. -foy best. -fo9n (Vens.); alm. i

fbjslaw et (Søvind s.); fodslaw et (Støv- 10 sammensætninger; æ fåwsd (Fanø) birke-

ring h.) — 1) spor (Støvr. h.), trin, lyd

af trin; „Hans høeh fojjslav ow en hæjst",

Jyd. I. 42. 1. 2) måde at sætte foden
til jorden på; trit; hål fbjslaw (Søvind

s.) holde trit; se fodkast.

fodspor, no. fo'spor et (Brader.);

fo'spå et (Sundv.) = fodtræ, trå'ddet

på væven.

fodsten, no. se føddersten.

fodstykke, no. fo'støc é -9r (Vens.) 20

hele remmen, som ligger på sylstenene;

se fod.

fodstøde, no. æ fuwddstø (D.) et

lille ben i fodleddet, der støtter foden.

fodsvend, no. fo'svæn æn -svæn
(Agersk., Bradr.) politibetjent.

fodsæk, no. fuw^dsæk æn (D.) =
fodpose.

fodsål, no. fuwddsol æn (D.) =
rgsm.

dommeren
;
go fåw9 frå Sljasvi'dq (Ang.)

herredsfogeden fra Slesvig; fogeden i

helvede, se Sgr. II. 51. 280; se Aasen
fut; isl. foguti hak.; mnt. voget, voit el.

våget; lat. advocatus; brand-, bud-, by-,

fattig-, grande-, gård-, lade-, pind-, prak-

ker-, ride-, skov-, sne-, sogne-, strand-,

vide-.

fogen, tf. se fyge.

fogs, no. se 1. fog.

fogt, no. se fugt.

foi, no. se fod.

foj, to. udrbso. se foj.

1. fok, no. æ fok (vestj., Lild s.) et

sejl på båden foran; jfr. mnt, fock, Sch.

Liibb.; htsk. focke huk.

2. fok, no. fok æn (Rkb.) et stød;

nær dæ ska fjowt^n fok o æn røk o æn
grin te hwær tdr9, så ær 9d slem å

^ograw, siger man, når der graves tørv i

„horsekjød" med ponsrødder, el. om
andet svært arbejde; se fokke,

3. fok, no. å slå æ /"oA; (Sundv.) slå

det sidste korn; å kø fok el. kør æ f—
iii (Sønderj., Sundv., Flensb.) at køre det

sidste læs korn ind (jfr, kvædelæs), I

regelen bindes flere neg sammen og gives

skikkelse helst som et kvindfolk, også

kan løvkviste sættes i negets top; der

fodtrin, no. fodtren et — flt, (Støvr.)

= rgsm.

fodtræ, no. 1) fuioddtræ (Thy) tråd

på rokken. 2) fuddtrer flt, (Lild) tråd

på væverstolen, også Thy, se fodspor,

fodtråd, no, fuwddtråj æn (vestj.)

= fodspor.

fodtoj, no, fuw9dtdj de (D.); fojtøw
de (Søvind s,) = rgsm,; æ smæjs hæst

o æ skomaq9rs kun hår ålti de retpst^^vak forøvrig, når der køres med fokken,

fuwddtoj (Malt),

fodværk, no, fæarwærk é (Vens.)

ben; „a va så let åpå fæerværke som
i hæls", To Nov, 29, jeg var så let på
fodværket (o: til fods) som en dreng,

foe, tf, se føre,

fog, no, se fod.

1. fog, no, foq é (Vens.) øgenavn, stygt

tilnavn; somme siger også: é foqs best,

-9 i samme betydning.

2. fog, no, fpq i foq (Vens.) et halvt

års gammelt svin; i sær f
—

, en lojerlig

fyr; de ær i rejti f
—

, tølperagtig, kejtet

person; jfr. gris, svin; galt-, so-.

kun være „et law oiv9r æ haw9" på
vognen o: et lag sæd over vognens fjæl;

hestene er også pyntede, og nu køres

så rask, som de kan løbe, hjem, mens
karle og piger, der sidder på vognen,

råber: „fok, fok, hirra'!" det kaldes:

å øf (råbe) mæ æ fok; ofte køres ind

til naboerne, hvor der bliver skænket

hvert sted; skikken at ,køre med fok"

50 skildres i Fortæll, af Dr,H. (1860) s, 154;

jfr.Mannh.Myth.Forsch. s. 328 ; mnt. vocke,

Sch. Liibb. V. 291.2.44, nar; enke 2.

fokke, uo. fok -9r -9t (D,, vestj.)

= jykke, støde, som på en spade, for



fokkefald— fole 331

at få den i jorden, fok o æ spå, mæ æ
spå; dernæst i obscon betydn. leq å fok o

æ kwinfålk, jfr. gldsk. nonneføger; mulig

ligger den sidste betydning i den mørke
tale: søster gik til søster sin: vel do et

lån mæ agidagi (smorkærne) din, de stån

a donfokdr (kærner) min! (vestj.); jfr.

Rietz fokk, penis; fokka, coirc; fonnike.

fokkefald, no. folpfal æn -»/• (Holms-

lands klit) tovet, hvormed fokken hejses.

fokkelad, no. foklmv é best. -Iaw3

(Vens.) et vippelad til en drejerbænk.

fokkemast, no. fokdmast æn (Ag-

ger) =• rgsm.

fokkemos, no. fokmuøs [de] (Vens.)

mos, som er opfyldt af rødder, og som
tørvespaden ikke let går igennem; se

fokke.

fokkeri, no. fokari'j (Malt)> de ær
no f—, liderligt levned.

foksav, no. foksaw æn (Lindk.) sav

til at save de sammenstødende flader på
vinduer og dorre med.

-fol, no. se ifol.

fold, no. — ^) fol æn fohr (D.);

fål æn fåhr (Agger); fol æn fohr (S.

Sams); fol æn fohr (Vens., Løgst., Heil.

h.) fold på klæder; jfr. bølge, læg; pung-.

2) fold af korn ; ti fol (D.). 3) fol æn fol

(D.; Søvind); fol æn fol (Vens., Thy,

Mors) indhegning på marken til at drive

kreaturer ind i; man strøede gærne rige-

lig med halm, om man havde det, ellers

med lyng eller tørv i folden for at skafl"e

gødning tilveje; gødningen kørtes i gi.

dage til belejlig tid ud på marken, blan-

dedes med hakkede foldtørv og sattes

op i en firkantet dynge; en sådan kaldtes

også en fold; dæ war e stcærs law kudn

dæ, hwa fohn hb war (Vens.)
;

jfr. Aasen
fald, kantsom; falda, omboje kant på
som; i smstn. tvifald, trifald el. -feld;

isl. faldr. hak.; gldsk. folde, Kalk.; htsk.

falte; mnt. valde el. volde, Sch. Liibb.,

plica^ men også: „ eingezåunter bezirk, hof-

platz"; eng. fold, plica, fold til kreaturer;

2. bøgle, bøngel ; by-, fåre-, gase-, kvæg-,

mark-, markmands-, stude-.

1. folde, no. føt é føUr (Vens.) dige

af tørv, lagt på fladen med siderne nær
hinanden, på dette lag et andet, tredie

osv. ; se ryngel.

2. folde, uo. fol -dr -dt -H (D., vestj.)

;

fol -dr -9d (Mors); føl (Thy, Davbj.);

fål -3r -i)d -»d (Agger) — t) = rgsm.;

føl si ærmdr åp (Thy, Mors) smøge op;

føl æ hbws<>r åp (Lemvig); fol æ huwas,

krænge
; fol sæ å' si huw^s9r (Malt) krænge

dem af = fol æn huw9s aw (D.) ; se

fold, flå; fylte. !2) føl tør<> (Vens.) lægge

tørv i en folde (s. d.).

foldebænk, no. folbæ^k æn -hætik

(D.); flt. -bætlk (Agerskov); fblbærik i

10 -bætlk (Vens.)
; fblbærik æn (Søvind s.)

— slagbænk, til at rede seng i; kaldes

således, fordi den kan foldes el. lukkes

sammen til en bænk.

foldekniv, no. folknyw æn -knyw

(Agersk.) ::= rgsm.; jfr. ledhæftekniv, om-
læggekniv.

foldeseng, no. fblsæri æn (Thy) =
foldebænk.

foldeskår, no. folskår æn -skarer

2o(Rkb.); foUkar æn = flt. (D.) — slo, hoq
' f— , hugge græsset på engen således, at

huggene side om side kommer til al

ligge modsat v»^^^, istedetfor s^s^; jfr.

halse.

-foldig, to. se en-.

-foldighed, no. se tre-.

foldjord, no. fbljowr (Vens.) sted

passeligt til at grave foldtørv,

foldmødding, no. fblmøri i (Vens.)

30 mødding i og ved en fold på marken.

foldtag, no. foldtaget ett. best. =
det i folden indtagne kvæg, J. Saml."- I.

66. H.

foldtorn, no. J. T. 107, en plante,

sand tidse, hippophae rhamnoides (Jyll.).

foldtørv, no. fbitord æn = flt. (Vens.)

græstørv, som graves af og kastes i fold

og mødding; jfr. vestj. træk; se fold 3.

1. fole, uo.

40 fowdl -d -dt -dt (Søvind s.);

fuwdl -dr fuwdl fuwdl (D., vestj.) ; ft. tf.

fuwdlt (Vens.);

føl -d -d -9 (Sundv.);

fol -dr -dt -dt (N. Sams) —
om hoppen, få føl (s. d.); også få kil-

linger, om katte (N. Sams) ; fig. : no hbhr

huj dær å fuwdldr å komdr edn wéj

(Vens.) om en, som giver sig gode

stunder og gor ophold under kørselen.

2. fole, no. fol æn foldr (Agersk.,

Bradr.) — plag af hankøn, hesteplag;

æn klatd fowdl (føl med klatter af snavs

på lårene) ka blyw hæst, o æn snap

dræti ka blyw præst (vestj.); så dræjdr
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æ æ hæhr a dæn gamsl fol, så fær
min man æ ny kamiso'l (Valsb.) af en

vise, Fb. Fr. H. s. 135 ned.; jfr. Aasen
fole, isl. foli, ung hest; htsk. fohlen, føl;

eng. foal; ifol.

folet, no. se forlad.

foling, no. f<m9- el. fuw^bti (Rkb.)

æ øq tu skå i æ f— o: da den folede.

folk, no. falk (vestj., Sønderj. alm.)

;

folk (S. Herred, Mols), Kr. IX. 24i2. 81 ; lo

f09lk (Stjær, Framlev h.), Kr. IX. 251.

1) msker i alm., folk, man9 falk (Søndj.),

også: mol f
—

, samlingsn. ; de ær int å
tal o'm, vo falk ska så^k9s (Vlb.), hvor

msker skal samles ; det er godt f—

;

det havde givet dødt folk, dersom* ....

(Angel), også: syw falk (Vens.) syv per-

soner; et gåt falk (Gjerrild s.) en god
person, om karl el. kvinde; nok også

Vens.
; folk, ål folk sép (Søvind s.) ; de 20

wa da fdlk9s niena^, Kr. IX. 248. 87 ; før

fdlk (Lild s.) voksne folk; fdlk å fe

(sts.) folk og fæ; fost falk å sian fæ
(Årh.); guskdlåw vi kåm i tar falkes

hus (D.) kan spøgende siges, når man
kommer ind et sted i regnvejr; siks falk

æn hår o leq o fyl øhbrø i! (vestj.)

halvt fortrædeligt udråb, når de folk,

man har med at gore, kun kan udrette

lidet; hwærn æ de? — de æ smg falk «3o

sttp træ'skow; falk æ lisom di hlyw9 om-

gangs te, Sgr. II. 59. 331. 370 (Lisbj. Terp).

2) beboerne på en gård, tit med fore-

stillingen om agtværdighed : de leq9r i di

Nargors falk, i folkene, som bor på
Norregård. 3) slægt, pårørende, forældre,

tyende; de æ nøj å æ falk (Vejr.) noget

af slægten; de æ mi falk (Sem) kan be-

tyde både tyende og slægt
;

goi, trow f—
(Agersk.) tyende ; hun æ jæm ar {ve) 40

vart falkes, jæm å se te sint f
—

, familie

(Agersk.) ; dl æ falk (Bradr.) hele slægten

;

di kør aw mæ Krysjan sit f— (Vlb.)

familie; sonnen rådfører sig med sit f—

,

forældre ; manden får hjælp af sit sviger-

folk (Angel); wbr folk (Lild s.) vore for-

ældre; te wor folkas (sts.) o: hjemme;
a skal uwd te wor fblkds (sts.) o: hjem;

wå fålkss (Vens.) mands el. kones for-

ældre; „så kam Ses9l ene hjem å sij ^eso

djæ fålkds dej gåri" , Grb. 118. 50, så kom
S. ikke hjem at se til deres slægt den
gang; moj å æ falk (Lindk.) o: nær be-

slægtet; let å æ falk (sts.) fjærnt be-

slægtet; di hå van te wå fålkds idaw,

skal betyde: har været til kros (S. Ho);

fblk^n flt. hest. (Søvind s.) tjenestefolkene,

især de mandlige; w6 fdlk (sts.) vore

tjenestefolk; æ jæ falk hjæm? sporges,

når man f. eks. træffer et af hornene i

huset = huws9ns falk; folkene, der hører

til et bådlag: wå falk æ komøn i laé

for æn tijm sijn, hwit9 mon jæ falk

korner? (Agger). 4) soldat; han ær in

ve æ falk (M. Slesv.) o : han ligger inde

som soldat; vistnok alm. i Sønderj. i det

mindste. 5) klap falk samøl (vestslesv.)

en leg; de unge satte sig par ved par,

pigen på karlens knæ; A. går omkring

med en grydske i hånden og sporger

karlen: voda'n æ do tdfræj mæ di kun?
og pigen: voda'n æ do tdfræj mæ di

man? — er begge parter tilfreds, går

han videre; er den ene part (B.) ikke

tilfreds og fører klagemål, sporger han
B. : værn vel do ha i æ stæj ? han vil have

D.s kone; så udspinder der sig en ny

forhandling, f. eks. : D. ve do skywt kun

mæ Sordn? — Næj! — så kommer A.

med grydskeen, først får D. et slag for

at opgive sin modstand, vil han ikke,

får dernæst B, to slag, D. fire slag, B.

otte, indtil en af dem giver tabt og

bytter. Jfr. Aasen; isl. folk; htsk. mnt.

volk; gfris. folk; barsel-, bede-, bjærg-,

bonde-, bordgangs-, brude-, dagetals-,

dværg-, eftermiddags-, elle-, fattig-, for-

gangs-, færge-, føre-, gabs-, gilde-, godt-,

grande-, gård-, hest-, hus-, hyrs-, høst-,

karl-, kirke-, kjøkken-, kvind-, leje-, mand-,

nat-, omgangs-, råds-, små-, sogne-, stad-,

stjærne-, sviger-, syssel-, sø-, tjeneste-,

tørve-, unge-.

folkeart, no. fålkpt æn (N. Sams)

det, som er ejendommeligt i en slægt,

en arvelig svaghed el. lign.

folkefærd, no. de leq^r i dæn fdlk-

fær (Mors) = folkeslags; fdikfar i (Vens.).

folkefærder, no. fålkfærar (Thy)

kaldes lægen i et skæmtesagn fra Thy,

den som færder, d. e. istandsætter, lapper

på folk; se færde uo.

folkehold, no. fålkhål æn (Agger)

= rgsm., wi kin^r ek te f— o: vi holder

ingen tjenestefolk.

folkelon, no. fålklon æn (vestj.);

fålklgn æn (Søvind s.) — tjenestefolks Ion.

folkemarked, no. fålkmærk^n æn
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(Ribe, Kolding) et slags marked, som
holdes først i Juni måned i Ribe, og

ved Novb. tide også i Kolding og byerne

på vestkysten, Varde og Ringkøbing, hvor

tjenestefolk møder og byder sig til. De,

• som behøver tjenestefolk, indfinder sig

også, og så tinges der om Ion og ar-

bejde. Markedet beskrives i Thyregods

Historier og Sagn I. 33 (1886). Noget

lignende finder el. har fundet sted i lo

Skotland, se Rrand. Pop. Antiq. 11. 454

flg, under artikl. fairs; bemærkningerne

derom er udeladt i HazHtts udg. ; et

billede af et sådant findes: Uber Land

u. Meer 1872 nr. 3 s. 48 fra Elsass:

i forklaringen hedder det : „ an den Nord-

marken Deutschlands bringen die Dienst-

boten sich selber zu Markt" ; det samme
sker i Elsass „ alle Jahre zu Anfang Okto-

bers"; der henvises desuden til Flotows2o

Opera „Martha" og byen Richmond i

England; jfr. Meier, Ostfriesl. s. 68.

folkens, no. flt. en flertalsdannelse,

sagtens efter plt. mønster, af folk, i for-

trolig tale, el. fra husbonden til arbej-

dere, tjenestefolk; kom in, fålkdns, te

on^n! (D., alm. vestj.); go in, falkens,

å fo nu maj! (Søvind s.); næj her,

fålk9ns! (N. Sams) nej hør, godtfolk!

folkesky, to. fålkskyj (Agger) =
rgsm.

folkeslag, no, fålkslaw (Vejr.);

fålkslaw el. -slaws el. -slås (Agersk.);

fålkslaw æn (Fjolde)
;

fålkslaw æn (D.

;

vestj.) — han ær a dæ'h f— , de ær i æ
f— (vestj.) slægten; han cbt ek a dæn
fålkslaw, de slaw falk æ dæ fo fg å

(Agger).

folkestue, no. fålkstow æn (Ager-

skov); fålkstdw æn -9r (Vens.); fålkståw^^

æn (vestj.) = borgestue; stuen, hvori

tjenestefolkene på storre gårde opholder

sig; jfr. svendestue.

folket, to. falks (Vens.) i udtr.

som: di æ gåt f
—

, o: de holder mange
tjenestefolk.

fomle, uo. fonjøl -mUr -mlH (Andst)

;

ft. tf. fomalt (Vens., Lild, Agger) — tage

med valne hænder, el. ubehændig fat

på noget; do fomUr som do ku ha^^

é par stuw9r lofwåncsr på (Vens.) ; han

står å fomUr å kan ejt fo dæn knuwd
løst bp (Lild); jfr. Aasen fumla, eng.

fumble.

fomlen, no. fomilin een (Agger)

famlen.

fommel, no. fomel æn (Lild s.)

person, som lager famlende og usikkert;

deraf to.: gamal fblk blytc9r nøj fonpl-
wdrdn.

fommelfinger, no. fonpiferpr æn
(Andst) om en person, der tager fam-

lende el. klodset på sit arbejde; de æ
it gåt å ha få man9 fomølfærp, Sgr. II.

58. ;]09 (Lisbj. Terp).

fominelflngret, to. fomslfeyrs (Andst,

Sall., Agger) som har valne fingre.

fommelhåndet, to. fomalhana (Åben-

rå) som taber alt ud af hænderne.

fomp o. afledn. se fump.

fon, no. uo. se forn, forne.

fonnie, uo. go å foni (S. Hald h.)

gå og sysle klodset med et arbejde;

pusle med et arbejde, uden at det fremmes
(Røgen).

fonnik, no. foipk i (Vens.) tyk,

klodset person, se tronnik.

fonnike, uo. forpk -dr -d -9 (Vens.)

om handyrets bevægelser, når det parrer

sig med hunnen; jfr. fokke, ronne.

fonni-kodde, no. fonikåd æn (S.

Hald, Mds., Lysg.) person, som ingen

vegne kommer med sit arbejde ; se kodde.

fonni-tokki, no. fontåki æn (Sall.)

dum, klodset person,

fonse, uo. fons -9r -dt (Timring)

trimle.

fonsig, to. ve do vær fonsiq (Lemv.)

rolig, skikkelig.

fonstre, uo. fonsPr -strdr -strH

(Hovlbj. h., Lysg. h.), nf. fønstør (Løg-

stør) — lystre, adlyde; „å nætt (når)

do ett vild fonster ret, så spårt a ett å

bank dæ". And. Frieri; også fig. : de vel

et fonstar, om et arbejde: det vil ikke

skride.

font, no. font i font (Vens.) døbe-

font; jfr. lat. fons, kilde; døbe-.

fonte, uo. font, nt. ft. tf. fontar

(Holmsl.) passe ting sammen, som er

gået istykker, lave istand; vi foåt9r

samsl o dr; vi fæk dt sorn font9r, vi

fik det således aftalt; vi fonter ve H, vi

lavede det istand ; Mb. har funde (Mors)

f— sig, lave sig til, gore sig færdig

måske også : småsysle med arbejde (vestj.)

;

jfr. Aasen fundra, sysle med noget i

stilhed; om-.
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fontenelle, no. faMønæ'l æn (Ag-

ger) et åbent sår, som kunstig frem-

bringes for at aflede; jfr. ital. fontanella,

lille brønd.

-fontet, tf. se af-.

for, no. se fod, foder, får,

for-, partikel, hvormed en stor

mængde sammensætninger dannes ; denne

forstavelse har tonen, når den betyder,

hvad der er foran, men er tonløs, når

den svarer til htsk. ver-, mnt. vor-, ght.

far-, fir-, fer-
;

got. fra-, fair-, faur- ; hen-

føres til lat. per, fho. igennem.

1. for, bindeo. får få (D., vestj., alm.)

;

fu9r fur (Mors) — 1) i forb. forat; han

trak dm dærhæn fur å ku wån 9m (Mors)

for at kunne vande dem ; han æ hen får
o sip te' ham (D.) ; mærkes kan udtr.

:

di skul fbr å hen (Lild) o: de skulde

til at binde. 2) fordi; få de te han et

vil; hufår cfdr do dt et? får a vel et;

får a ska sæj wås — ; får æjs tæpr a dm
sjæl (D.); fu de mi fæddr æ smp (Mors);

a æ vre å ham, få de (te) han ho narH
mæ (Søvind s.); æ ka ék kom, for æ skal

aj æ byj; han komdr ek fo de do wed

nåk; han wel ek! — hwans fuwdr? fo de

han mo ek (Agger).

2. for, bio. — 1) altfor; få stuwdr,

uh (D.); fo el. fu méf (Mors, Thy); få
garml (Søvind s.)

; få let å få méj,

de fådæ'rd ål tey (Tåning). 2) i mange
sammensætninger f, eks. dæfår, fræmfår,

hæfår, hufår, hvorfor (D.); jfr. ifor;

inden-, midt-, norden-, over-, spring-,

sønden-, uden-, vesten-, østen-. 3) foran;

ho får å haq (Agersk.); sij9 saivt får i

æ hpq! (D.); får i hoqdn (Vens.) foran

i bogen, også: får om i æ hoq (D.);

for we dar, fbr te kakdl, for i wéj, i for-

vejen (Lild s.). 4) i forbindelse med en

stor del uo., f. eks. sip, hør, spør, sæt

si får (D.) ; de kam mæ fudr (Mors, Thy)

det forekom mig; han tåw sæj et nåwH
får; hwa hår do får? (vestj.); ské få
(Søvind s.), skære for.

3. for, fho. får får få (D. ; Vens.)

;

fu9r fud fur, fu fo fo (Mors, Thy, Sall.)

;

får ubetonet, får betonet, få foran med-
lyd (D., vestj.) — 1) foran, om sted;

de lo får æ fæddr o ham; nuw^rdn får
æ hyf (D.); han kommer i land for en

stor skov, Kr. VII. 288; kør få dgørdn,

køre for doren; go få plowan (Søvind

s.); i denne betydning har ordet I sam-
mensætning lang vokal i Angel således:

fårsomør, forsommer; fårstyk, forstykke,

krave; endnu kan mærkes, at det bruges

i forb. med verdenshjornerne : fono'rdn,

-sø'nøn, -wæ'st^n, forøj'stdn i æ ståw (Ag-

ger) nord, syd, vest, østpå i stuen. 2)

for et omfang, en tid af; får æ hijdl

Ian, nåw9 fo daw, får æ tij, får æ hån
o æ dær et o gypr, få læri sin, unt får
æ bryst (D.)

; få trej p9 sin; få let, få
læri, får én ti sin (Søvind s.). 3) til

gengæld. Ion for, til en pris af; de fæk
han få hans o'maq; han sol H får æn
kron; hwa ska do ha fårdm? (D.); han
hå gin tåw dåUr fuør »n, fur æ støk

(Thy); så møj få tøjsn (Vens.). 4) i

egenskab af; tijdn får udpiq, di håhr
ham får æn riq man (D.); de æ få få-

^onø'wdls, få morskav (Søvind s.). 5) i

nærværelse af, med henvendelse til; løs

får æ præst (D.). 6) i forhold til; de

æ få stuwdr få mæ; få mof få jæn, få
let te tåw; de wå smot få dæm; de wår
et moj få ham = det kunde han let

overkomme (D.). 7) til gavn el. skade

for; te stuwdr hjælp får æ bon; de hlow

gråw sipn få wås; de æ hlowm hen

få mæ; swår får æ hrpr (D.); han gik

soflpw ær9n fud mæ (Thy). 8) stemt for,

tilbojelig til; „sin hon ene wa fu de,

så . .
." Grb. 52. 196; „de war Nijls Kræn

ene mjæst får, mén ..." Grb. 66. 30; a ær
æjsdn et moj får H (D.) o: jeg har ikke

synderlig lyst til det. 9) med hensyn til,

hvad angår; han æ ræj få hans klæpr,

få mæ ka han gan, få dæå saqs skyl

kan H vær mæ liqmoj, får ålt de, til

trods for (D.). 10) på grund af; vi ku
40 et kyjdr få ræjn o væjr, han måt et

får æ får, de drow får æ væjr (D.);

få wånwor (Vens.) af vanvare; her kan
anføres udtr. „ikke for det": „han er

vist noget ondskabsfuld ... it få de, han
hor åh go9 mæ nåwd fåtræj, mæn a

hå hgd hård (både) dé jæn å dant (det

andet) dm ham (Søvind s.) ganske vist!

han har aldrig ... 11) til værge eller

betryggelse imod; dær wår æn guwd lyj

hdfår æ væjr; rå får æ jeqt, får æn bål

ferier (D.). 12) som et slags udråb:

aw, foj får æn uløk ! få skam da! o

:

fy dog! „får æn hanøl o gyjdr!" så

knavdrd Bapl, han vil hyt træsker (vestj.)
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O: å hvad, det er altid en handel! ...;

også: „ncer hqj fék én tæm i hdj, war
hqj ql9s får i kdl éj nær hqj fék hgcpn

i hdJ"; Grb. 81. 18 o: en ganske ander-

ledes karl; „da laer a te gåt øl å bræn-

wien æ beier få tøw", And. Bars., o:

er nogle ganske anderledes gode sager;

hwa få nåwH^ hwa får æn slqw, hwa få

falk; hwa æ do' får æn kål! hvad slags

karl er du! (D.); jfr. Aasen for, fyre;

isl. fyrir, fyri; sv. for, fore; mnt vor,

vore, Sch. Liibb.; fram-.

foraf, bio. se iforaf.

forafne, uo. fåra'fdn -a'fnør -a'f9nt

(Mds., Hovlbj. h.); å hlyw fårafdnty blive

overanstrengt af arbejde.

forager, no. få'raipdr æn (D.); få'r-

aq9r i -qqpr (Vens.); få'raqar æn (Ager-

skov, Hundslund s.)
;
få'rakdr æn (Bradr.)

;

få'raks æn (Sundv.) — forplejning, vende-

plads for ploven ved enden af ageren;

jfr. 2. andet, hovedager.

foragt, no. fåra'wt æn (D.) = rgsm.

foragte, uo.

fåra'kt -9 -d -akt (Sundv.);

fåra'wt -9r fåra'wt fåra'wt (D., vestj,);

fåra'c -9r -d -9 (Vens.)

= rgsm.
;

jfr. mnt. vorachten, Sch. Liibb.

-foragter, no. se kost-.

foragtet, to. fåra'c (Vens.); fåra'wt

(vestj.) = rgsm.

for alle, bio. får å? (Mell. Slesv.)

fremfor alt.

foramplet, to. fåra'mpdlt (Agersk.,

vestslesv.) forpustet, forkommen efter

stærk anstrengelse, om msker og dyr;

jfr. ampel, ample.

foran, bio. i udtr. vær fåra'n (Ang.)

o: undvære; jfr. isl. an, uden.

-foranderlig, to, se u-.

forandre, uo.

fåra'nør -dr -dt (D.);

fdra'j9r -dr -dd (Lild);

fåra'nø -rd -rH (Søvind s.)

= rgsm.; a tærfk^r o o fåra'npr mæ
el. fåra'nør mi stån (vestj,, vistn. alm.)

gifte mig; „a no vil mæ foranner", And.

Frieri; jfr. mnt. voranderen, Sch. Liibb.,

i samme betydn.; om-.

-forandret, tf. se u-.

forandring, no. fåra''h9r9ri æn (D.,

Søvind s.); fårq'jrati æn (Vens.); fdr-

a'irdti æn (Lild) = rgsm; de æ gåt o

fo f— o H (D.); de ka vé gåt té én

fåra'^r9^ (Søvind s.) til en afveksling;

ivi for nåk fora'jrd^ 9po wéjr (Lild s.);

fåra'prdii o æ maj de gir ahHi't (Tåning).

forarbejde sig, uo. fåra'rbad si

(Lindk.) overanstrenge sig ved at arbejde;

jfr. mnt. vorarbeiten, Sch. Liibb., i samme
betydn.

forarge sig, uo. fåra'rB sæ nt. fl.

fåra'rs sæ itfåra'rd sæ (Vens., S.Hald);

10 fåra'r9 sé nt. fåra'rd sé ft. fåra'ra sé tf.

fåra'rd sé (Søvind s.) — blive fattig, mager
om msker og dyr, skæmme sig; hd^rn hd

fåra'rd dæm i dæj sist tij (Vens.)
;

jfr.

mnt. vorargeren, Sch. Liibb.

forarmet, to. fåræ'rmø (Fjolde)
; for-

a'rdmt (Vens.); fåra'rmøt (Søvind s.) —
mager, om et kreatur.

forasne sig, uo. fårå's9n sæ -9r -t -t

(Vens.) arbejde sig overtræt.

forasnet, tf. fåra'sn^t (Søvind s.)

forpustet, overanstrengt; hqj wa såmæj
så fårå's9nt å så amp9l, da haj kam
hær, de haj mat go te sæy9n (Vens.).

foratres, uo. fora'trds (Holstebro)

forringes, om slagtekvæg, især får, når

hulden tager af; se agter; jfr. mnt. vor-

achten, Sch. Liibb., „ zuriickbleiben "

.

forbandet, to. fåha'nat (D., Agersk.)

= rgsm.; din fåha'nødd knæjt! de wå
30 da f— .' (D.) udråb ; æn fåha'n9d9 hæst

(Agger)
;

jfr. mnt. vorbannen, Sch. Liibb.,

sætte i band; bands.

-forbandt, no. se krys-; jfr. htsk.

verband, forbindelse ; se forbind, -ferbandt.

forbarme, no. fåha'rm -9r -dt -9t

(vestj.; Søvind s.) = rgsm.; jfr. mnt.

vorbarmen, Sch. Liibb.

forbavse, uo. fåha'ws (Vium) =
rgsm.; jfr. mnt. vorbasen, Sch. Liibb., „von

4osinnen bringen".

forbavset, to. fåba'wst (Vens., Lild

s.); fårhå'ws9t (Bradr.) — 1) = rgsm.;

studsende, forundret (Lild, Vens.), også:

ræd (Bradr.). 2) fåba'wst (Vens.) tyk,

forædt, jfr. bav^^s; forpustet, a bléw så

fdbawst å så træt o å bær dem sék

(Lild s.).

1. forbede, no. få'rbpj æn -9 (Silkeb.)

den forreste bede på træskoen; se 6. bede,

50 bagbede.

2. forbede, uo. fåbæ'j -bæ'J9r -bå'j

-bæ'idn (Agersk.; Bradr., Valsb.) værge

imod, beskytte; han fåbå'j sæ dåk

(Vlb.); de fåbæ'J9r il, værger ikke, om
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et hegn (Agersk.); æ hær svaert ve å

fåbæ'j min son får æ tysk9r (Ang.);

æ vif vel fåbæ'j åh mark å kan int

fåbæ'j sin in re (M. Slesv.); æ ska nåk

fåbæ'j dæ få' ham (vestslesv.), også nok

:

han fåbå'j ham, værgede, beskyttede

ham; i en gåde: fåbæ'j mæ få jær
hons! (Hadersl.), se regnorm; jfr. plt.

verbidden, Schiitze I. 102; Aagaard, Tor-

ninglen s. 224 ; mnt. vorbidden, Sch. Liibb.,

„beschiitzen, vertheidigen, vertreten".

forbedelse, no. fåbæ'pls æn (V.

Vedst., vestsl.) et kodsted (s. d.); de ryq9r

som a nåw^r fåbæ'jdsskåst9n (vestslesv.)

tim., når noget ryger stærkt.

forbedre, uo,

fåbe'r -dr fåbe'r fåbe'r sæ (Vens.);

fåbæ'jr -9r -»t -H sæj (D.);

fåbe'J9 sæ -ra -rdt (Søvind) —
komme sig efter sygdom, om msker og

dyr; jfr. mnt. vorbeteren, Sch. Liibb.;

grund-.

forbedring, no. fåbæ'jrdri æn (D.,

Rkb., vestj.); fåbe'rdri æn (Vens.) — 1)

reparation (Vens.). 2) bedring med hel-

bred (D.), a ønskdr dæj æn guwe f—

.

forben, no. få'rben et — flt. (Ager-

skov); få'rbijan i =- flt. (Vens.); få'rbin

et = flt. (Søvind s.)
; får9bij9n æn -bij^n

(D.) = rgsm.; se framben.

forberedelse, no. i tim. „de ær æ
få'rb9red9ls9r dær kåst3r!" soi han æ
dræi^, da skul han ha ris (N. Slesv.);

sagtens fremmedord.

forbi, bio. fåbi'j (Vens., D.); fobi'j

(Agger) = rgsm.
;
go fåbi'j (Vens.) ; også

om tiden: no æ de hijals fåbi'j (D.); jfr.

mnt. vorbi, Sch. Liibb.

forbidslet, to. fåbjé'sdl (D.); f—
p 9t el. mæ 9t, udmattet, forslæbt ved

et svært arbejde.

forbidt, tf. fåbjé't (D.) ; a hår fåbe't

mæ i fæsk sop, el. æ bldw9n fåbe't i 9t

(Malt il.) O: har spist såmeget af det,

at jeg er bleven ked deraf.

forbie, uo. fåbi' -9r -bæ'j -bæj9n

(vestj., vestslesv.) bie for længe, a ska

pas g, a fåbv9r mæ et.

forbier, no. fåbi'j9r æn -9r (D.,

Vens.) et skud, som ikke træffer; se

bommer, by, puddel.

forbind, no. fåbi'n (D.) — 1) sæt

klyn, væk i f— , sætte tørv, græstørv

således over hverandre, at en rækker

over åbningen mellem to: _Z~Z_. 2)

så wå de b9tål, å di tvår et lærpr i f
—

(vestj.) bunden ved akkord el. aftale
;

jfr.

forband.

forbinde, uo. — 1) fåbi'n jæn (D.)

lægge forbinding på et sår. 2) fåbe^'j

sæ te (Vens.) forpligte sig til; „a tørr

fohrbinn mæh te å law en hwidtoppet

andrik, desomensti ..." Jyd. II. 3. 2 ;
jfr.

10 mnt. vorbinden, Sch. Liibb. ; forbunden.

forbistret, tf. = rgsm. ; både : a blow

fåbi'str9t o ham i mi huw9 o: blev vred

på, og: de æ så moj æn fåbi'str9t kål,

væj (D.) o: ravgal; jfr. mnt. vorbistern,

Sch. Liibb., gå vild; bister, vildfarende.

forbjærger, no. få'rbjær9r æn -9r

(Lonb., vestj.) = rgsm.; han udtages ved

valg og varetager ved strandinger bjær-

gernes interesser; han stod som f— ved
20 havet, Kr. IV. 34.

forbjærget, tf. a blow hij9l fåbjæ'r9t

(D.) udaset, udmattet ved svært arbejde.

Herhen hører sagtens: „di q tjæn^stfålk

sto hil fåbær9 å høt te", Grb. 195. 12,

de andre tjenestefolk stod helt betagne

og hørte til; „så fåbærd wa haj . . . de

hqj smij9 paki mé papijr9r å brbw åpå
bowrd å spreti9r i seri" , Grb. 218. 47,

så medtaget, forkommen var han, at . . .,

30 jfr. Grb. 78. 57, 109. 38.

forblande, uo.

fåblæ'n -9r -blæ'n -blæ'n (D.);

fåblæ'n tf. -blæ'n (Sall.) —
sammenblande.

forblinde, uo. fåble/j -9r -ble'nc

-ble'nc (Vens.) = rgsm.; „de er ene bnc

ej bet9 Nils ho fåbleåc ytv9n å de" , Grb.

225. 34; jfr. mnt. vorblinden, Sch. Liibb.

forblæst, to. fable'st (D.); fåblæ'st

*o(Vens.); foble'st (Agger) —
- rgsm.

forbløffe, uo. fåblø'f -9r -9t -9t

(D., vestj.) = rgsm.; „drerfi IH sé ene

énda fåbløf we de^ , Grb. 183. 17; jfr. mnt.

vorbluffen, Sch. Liibb.; nedert. bluffen:

indjage frygt ved geberder, se Weig. Wb.
forbom, no. få'rbom æn (D.) bryst-

bom på væverstolen; se bag-, rovbom.

forbore-naver, no. fårb9naw9 æn
(Silkeb.) det bor, hvormed udboringen

50 af træsko begyndes.

forborkenet, to. fåbå'rkn9t{A.^eT&k.)

om hvad der er kommet skorpe på, æ
dm å æ hirdrærps ben æ så f

—
, te di

snar il ka få 9t q; se bork, borken.
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forbotlet, tf. fåbo'tA (vestj.); fd-

bu't^lt (Vens.) — forhutlet, fordærvet;

om ting, der er så ofte gjort istand, at

det ikke mere kan gores.

forbov, no. får^håw æn -dr (D.);

få'rhåiv i best. -håwi flt. -håw (S. Sams)
= rgsm.; på svinet, se frambov.

forbrand, no. fd'rhrM (D.); får-
brgn (Agersk.; Angel) — i udtr. æn hus

stor i få'rhrån (vestj., vist alm.) o: manioSch. Liibb.

forbud, no. få'rhåj æn (Rkb., vestj.)

å gor f— g H (D.) bud for nogen anden

;

å ta f— o jæn si Ion (vestj.) lægge
beslag på ens Ion.

forbunden, tf. han æ sd fåbd^Jcm

(Vens.) o: har ej sin rette frihed.

forbundt, no. sto i fdbo'nc te jhj

(Vens.) stå i forbindtligheds-, afhængig-

hedsforhold til en; jfr. mnt. vorbunt,

ser et hus, en gård brænde forud, tit

længe forend den virkelige brand ind-

træffer, en overtroisk forestilling, som er

overmåde alm. over hele Norre- og Sønder-

jylland; såsnart man kommer brandstedet

nær, forsvinder ilden; fortællinger om
f- findes Sgr. I. 23. 56, II. 34. 2.35,

75. 386flg., 104.467%., 204.793, III. 11.

lOflg., 73. 253 flg., 87.266flg.; Kr. III. 307.

412, VIII. 177 ned., 361. 638 flg.; Fb.Fr.H.20
s. 45 flg.; J. K. 383. 1220; Folkevennen,

8. årg. s. 2 flg., 11. årg. s. 384. 113.114

(Norge); Liebrecht, Volkskunde 311, ild-

tegn (Norge) ; Mullenhoff, Sagen 246. 3.38,

s. 570, „feuer vorgewarnt", „vorbrennen";

Wuttke nr. 323. 359. 422, jfr. nr. 49
(Tyskl.) ; troen skal også findes hos andre

folkefærd, Englændere og Italienere (prof.

Molkte Moe); den varslede brand kan af-

forbussiet, tf. fdbu'siH (Hovlbj. h.)

overanstrengt af arbejde; se bussie.

forbyde, uo.

fdb^' -dr -bå'J -hd'j9n (Vlb. ; Ang.);

fdh/ -btji'9r -bø' -bø'd (Vens.);

fdby -byi'd -bø'i -bd'j9n (Søvind s.)

= rgsm., jfr, htsk. verbieten.

forbygge sig, uo.

fdh/q -hfQ9r -byqt sæj (D.);

fdbø'q -9 -bø'qt -bø'qt sæ (Søvind s.)

= rgsm.; bygge over evne.

forbytte, uo. fdbt/'t -dr -byt -byt

(D., vestj.) ombytte, nok især om under-

jordiske, der ombytter mskeborn med
deres egne; „di fåtal om e bon, de wa
bløivdn fåbyt d dwérdn" , Grb. 3. 41 ; trold-

folk forbyttede barnet ved nattetide, tog

det bort med sig og lagde et af deres

egne i stedet, Kr. III. 48. 65; et rav-

værges, „sættes hen", i en gammel rødsohjærte om halsen på det nyfødte barn,

lue, som hænger i forstuen, Kr. III. 308
414; sålænge konen i gården lever, eller

en pige er ugift, Sgr. III. 12; i et træ,

som ej må fældes, Sgr. II. 104. 468; i en

tjornestok, Kr. VIII. 363. 643; i en bøg,

nr. 644; i en ældgammel eg i Felsted

er indsat propper og bag dem hamp
o. lign., hvormed ildebrand er sat hen,

Miillenhoff s. 570; branden er sat hen i

en bæk, Kr. VIII. 363. 642, i en sten, Fb. 40

Fr. H. s. 38; ser man et hus i f— , kan
man sinke begivenheden ved at rykke en
håndfuld strå af taget, ligesåmange strå

man tager, ligesåmange år varer det,

inden huset brænder, Sgr. II. 104. 469,

Kr. IV. 367. 213, VI. 284. 315.

forbrudt, tf. fobrø-dan (Lild s.) vold-

som; de tvår æn f— wepr, en voldsom
stor og svær væder; de blæst f— i 7iæt,

det blæste svært i nat.

forbryde, uo. [fåbry -bryd -brør]

fåbrd't (Søvind s.) — rgsm.; i en lege-

remse: hiva ho du synH, å hwa ho du
fåbrå-t? se bælte, s. 153. 5b; forbrudt.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

to synåle overkors på brystet, en salme-

bog, el. arvet sølv, el. et vættelys i vuggen

hindrer, at barnet forbyttes, Kr. IV. 349.

28—29, jfr. Sgr. I. 52. 211, IV. 82. 35; se

skifting.

forbære sig, uo. fåbæ'r sæj (D.);

fobæ'r fobæ'r ft. tf. fobp'r (Agger) —
bære over evne og derved komme til-

skade; a hår fdbo'dn mæ.
forbæret, to. se forbjærget.

forbævret, tf. forfærdet; a blote så

fdbe'vrdt te de wa gråw (vestj.).

forbøgret, tf. han æ så fbbø'qrdt

(Røgen) udaset, overanstrengt.

forbøste, no. få'rbøst æn -dr (Malt,

Randers) boven af svinet.

forbovlet, tf. han æ blowdn fåbo'wl

(vestj.) udaset, overanstrengt; deæbloivdn

f—, forkludret.

fordage, no. fd'rdaw (Vens.) forår;

haj icel te Amerika te f—

.

fordankelet, tf. fåda-rikdM (Søvind

s., sj.) udaset, se dank.

fordans, no. i udtr. ,tage sin for-
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dans" (S. Omme) o: danse nogle gange

alene med sin pige rundt på gulvet, uden

at andre par danser med; det var den

karls ret, som bestilte og betalte dansen

hos spillemanden, når der var legestue,

se J. Saml. V. 114; jfr. mnt. vordans,

Sch. Liibb.

fordaret, tf. fåda'rd (N. Sams) for-

kommen, f. eks. af kulde.

fordejne sig , uo. fådæ'Jn si (D.) lo

tage for meget vand til melet, så dejgen

bliver for lind.

fordel, no. fo'rdjæl æn (Vens.)
; få'r-

dijdl æn -dipl (D.); få'rdel æn (Søvind)

= rgsm. ; vinding; forreste del af nogfet;

jfr. mnt. vordél, Sch. Lubb.

1. fordele, uo. de få'rdeUr il mojr

å stå å se å et arhdr (vestslesv,) o:

bringer ingen stor fordel, fremmer ikke,

se fordel. 20

2. fordele, uo. fådi'jsl -dje'l -di'jd

-di'jdl (D.) = rgsm.; dele ud til hver

især; jfr. mnt. vordélen, Sch. Liibb.

fordi, bindeo. se forri.

fordrag, no. i tim. som: haj lær

edn teri go te fådra'w (Vens.) el. a wel

eåc ha de te fådra'w (sts.) o: anstød,

begrundet i opsættelse, smøleri, jeg vil

ikke have det siddende på mig, som om
jeg havde drevet; jfr. fordrag Kalk. op- so

sættelse.

fordrage, uo. fådre'j (Fjolde ; Andst)

tåle, udholde; han kun ek f— de; de

ku han ii fådræ'j (Ang.); han ku et

fådræ'j hans kuwdn (Andst) lide
;

jfr. mnt.

vordragen el. -dregen Sch. Liibb.

fordragen, tf. fodro'w^n (Lild) — 1)

han æ f— o: er ligegyldig med sit

arbejde, lader det gå i langdrag. 2) få-
drå'wdn (Sundv.) forkælet opdragen, jfr. 40

plt. vertogen.

fordre, uo.

fdj9 -Td -r9t -rdt (Søvind s.);

foddr -dr9r -drdt (D.);

fårddr (Agger);

før9 -r -t -t (Valsb., alm. M. Slesv.)

fordre; han fodrdr ef moj, han fodrH

gråw åp (D.) ; han førdt æn snaps (Vlb.)

forlangte en dram; „straffes sku han,

de fojeret jo lowen", Tkjær II. 4; jfr. so

mnt. vorderen 4. Sch. Liibb., htsk. fodern

el. fordern.

fordring, no. fojrari æn -9 (Silkeb.);

fo'ddri i (N. Sams); få'rdri i (S. Sams)

= rgsm.; i Søvind: han sthU stowd fOr-
dretid.

fordriste sig, uo, fådrd'st -9r -d -9

(Vens.) = rgsm., driste sig til; ^hc^j

fådrest9 se te å trek éqe ej" , Grb. 139. 9

jfr. 2 1 0. 58 ;
jfr. mnt. vordristen, Sch. Liibb.

-fordriv, no. se tids-.

fordrive, uo.

fådry'w -9r -dro'w -drd'w9n (Ribe);

fådryw -drywdr -drø'w -drø'wn (Sø-

vind s.)

= rgsm.; en alm. leg kaldes: å fådryw9s
(V. Vedst.); hornene el. de unge karle

deler sig i to partier, en keglekugle

trilles frem og tilbage imellem dem,
modparten søger ved alle midler at møde
den og bringe den til standsning så tidhg

som muligt og sende den med al kraft

tilbage; partiets plads bestemmes af det

sted, hvor den standses ; det kaldes andre

steder: at slå trille (Vlb., se Fb. Fra

Hed. s. 69); se trille 2; o fådryw hwær-
ansr (D.) en hgnende leg med boldte;

jfr. mnt. vordriven, Sch. Liibb.

fordriver, no. \få'dryw9r «] (Vens.)

kaldes foderskafferen, opsynsmanden, der

førte studedrifterne i begyndelsen af år-

hundredet gennem Norre- og Sønder-

jylland til Husum; han bestilte kvarter

og havde tilsyn med driverne.

-fordriver, no. se avls-.

fordrukken_, to. fådrd'k9n (D.) =
rgsm.; æn f— swyn, om mænd, f

—
sow, om kvinder; jfr. mnt. vordrunken,

Sch. Liibb.

fordråber, no. få'rdrov9r flt. (D.)

= kobberdråber, den første spiritus, som
ved brændingen destilleres over.

fordum, no. få'dom (D.) = rgsm.;

i tim. i få'doms tij9r, i f— s tid; jfr. isl.

forSum bio.

fordækt, bio. fodæ'k (Agger), i udtr.

leq el. væn æn kart fådæ'qt (D.); léq

fådæ'k (Søvind s.) lægge et kort med
billedfladen mod bordet; ,a matt spil

fådæk i næ (nogle) dau i mi seng",

And. Fiskeri o: måtte sige: pas! holde

mig tilbage; når man lagde kortet om-

vendt på bordet, betød det, at man ikke

kunde bekende kulør; jfr. vordecken, Sch.

Liibb,. tilhylle med tæppe.

fordæmmende, to. „di mat sto å

hef9l åpå ham i de fådém9nd9s mørk9n'^

,

Grb. 168. 17, de måtte stå og slæbe på
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ham i det ravende mørke; hertil må
føres: så støder de på en fordæmsens
stor kiste med ører at gribe i, Kr. VIII.

367, Sgr. IX. 4; se dæmme.
fordærve, uo. fådæ'rd -dæ'r9 -dæ'rdt

-dcerH (Søvind) = rgsm. ; se fordærvet.

fordærver, no, == rgsm.; i ordspr.

ceUr æn fåvæ'r^r komdr æn fådæ'rdr
(M. Slesv.) efter en forhverver (samler)

kommer en son, der øder; i et byrim:tojfr. htsk. vorstellen

-forening, no. se miste-.

foreseende. Mb. se dys.

foreslå, uo. fo'rasld -sl&d -slb'w -slo

(Søvind s.) = rgsm.

forestille, uo. fo'rastél -steU -stil

-stil (Søvind s.) — 1) fremstille; de bélH
ska fo-r9stél ét gil. 2) fremstille for sig

i tanken; a ka it fg-restél mæ, hun
(hvordan) de vel go, nh han æ væk;

,di Fåvrvråer fådærrer", Kr. IX. 132. 351

;

.diKjællstrop fordærver", Sgr.VII.237.891

(Hadersl.); se avls-.

fordærvet, to. fådé-rd (Vens.); få-
dæ-pt (D.); fådæ-rH (M.' Slesv.) — 1)

= rgsm.
; „falk troivs, de haj ha slaw9

sæ fådéra", Grb. 1 1. 82; fådæ-rd (S. Sams)
om mad, fordærvet. 2) venerisk (Vens.)

;

se dærve
;

jfr, mnt. vorderven Sch. Liibb.

;

fordaret.

fordoje, uo.

fådå-j -9r -9t (D.);

fådb'j -9r -d (Vens.) —
han ka fådå'j niijj, bruge, fortære meget
af penge el. desl. ; sætte overstyr; jfr.

fordojre; se htsk. verdauen.

fordojre, uo. fådb'jr -dr, tf. fådd'jr

(Vens.) — ødelægge, især ved svir og
drik; haj ka fådojr ole de haj ka fo;

forestilling, no. fo-rdstéh^ æn -d

(Søvind s.) — 1) idé, begreb; de hor a
eridn f~ om. 2) tegn, gebærder; a so

nåk, han stb å go fo'r9steldri9, mæn a
ku it hlytv kloq g, hwa han mint.

forestå, uo. fordstå (Agger), i udtr.

han hår gråw niof o få'tystg (vestj.) have
tilsyn med

;
jfr. mnt. vorstån, Sch. Liibb.

1. forfald, no. ce huds æ komsn i

iofåfa'l (M. Slesv.) huset er blevet for-

faldent; jfr. mnt. vorval, Sch. Liibb.;

vorvallen uo., falde ned.

2. forfald, no. få'rfal æn (D.), fo

f— , dær komdr f— = rgsm., der ind-

træffer hindring for at møde; jfr. mnt.
vorval, Sch. Liibb.

forfalde, uo. fåfai -faid -fei

faUn (Søvind s.) = rgsm., om bygninger;

han æ fåfå'hn te hrænvin (vestj.); de
haj æ rænt fådbjr, er rent forkvaklet ; so /"å/'å-for si tit (D.) sker ofte; jfr. mnt.

vorvallen, Sch. Liibb.

forfangen, to. fåfå'ridn (vestj.) syg
af forfangenhed, betændelse i hoven, om
hest; betændelse i haseleddet, om koen;
jfr. mnt. vorvangen Sch. Lubb., skade.

forfangenhed, no. fåfå'fi9nhij9d

(Malt) sygdom hos hesten og koen; hel-

bredes ved stiltiende at grave en jordtørv

og atter stiltiende smække denne tørv

sagtens en udvidet form af fordoje.

fordølge, uo. fådø-l (Fjolde) =
rgsm.; ska de go fodø'l å? (Agger) skal

det gå skjult for sig? — om forhekselse:

^når bøssen er fordulgt", J. Saml. IV.

128. 49 o: forhekset, se dølge 2.

fore, no. fgr æn -9r (Mellemslesv.)

kørsel, alm. om ægtkørsler; jfr. mnt.
vore, Sch. Liibb.; htsk. fuhre.

foredrag, no. fo'rddraq et (Søvind 4o med al sin magt ind mod koens rumpe
s., vestj.) == rgsm.; tale, der holdes

om et el. andet æmne.
foregive, uo. fgr^gi (Agger) = rgsm.

foregå, uo. fo'rdgg -gh -gik -gon

el. gon (Søvind s.) = rgsm.

forekomme, uo. fo'rdkbm -kbma
-kgm -kbmm (Søvind s.); fo'rdkom (Ag-

ger) -= rgsm. ; kun upers. de fgrdkbmd mé
el. de kbmd mé fåd (Søvind s.).

tre gange, Kr. IX. 13. 118.

forfare, uo. fåfå'r (vestj.; sj.Vens.)

= rgsm.; a ska fåfå'r, huddn de hår
sæj (vestj.) undersøge, søge at få at vide;

a wel føst fofå'r, far a wel trbw »d

(Mors); jfr. Aasen, forfara, isl. fyrirfara;

mnt. vorvaren Sch. Liibb. bringe i erfa-

ring.

forfaring, no. fåfå'ra^i (Vens.)

forekommende
, to. i få'rkomdn so erfaring, især en, som er vundet ved en

*w^i (Vens.); fbrdkomøn (D.); fåokotndn
[

uventet opdagelse.

(Sundv.) = rgsm., imødekommende.
for-ende, no. fårdræn æn (D.)

; få'réh

æn (Søvind s.) = rgsm.; se franiende.

forfedle, uo.

(Plougstr.) forkvakle.

forfikkelse, no.

fåfe-M -dldr -ddl

fåfe'kdls æn (D.);

22*



340 forftkket—forgangsfolk

fåfe'kals et (Lisbj. Terp); fåfe'k^rdls æn
(Søvind s.) — forfippelse; a kåm. i æn
gråw f—, blev meget forfippet.

forfikket, to. fåfe-lpt (\).); fåfe-kdr

(Vejr.); fåfe'k3r9t (Søvind s.) — forfippet;

o hlyiv f
—

,
jfr. befikket, fikfyr,

forfippelse, no. fåfe'pals æn (Støvr,,

Vens.) = rgsm,
; ,;* hæ fåfep9ls wæst

hon ene, hons hon sku swdr . . ," , Grb.

161. 16.

forfippet, to. fåfe'p9t (Agersk.);

fofe'pdd (Mors)
; fåfe'p9 (Vens.) = rgsm.

;

„Maren lu, te hon hløw hil fåfeps^, Grb.

87. 31, M. lod, som hun blev helt for-

fippet; se forfikket. '*

forfirmet, to. fåfe'rm^t (Vor h.)

forvirret; han hløw så f— ve 9t.

forfjamlet, tf. mi muw9rs hi^r æ
Uowdn hipl fåfja'npl (D.) magtesløs;

se famle.

forfjerding, no. få'rfjaiyri æn (Sø-

vind s.) = rgsm. ; f. eks. af en kalv.

forfjæle, uo. fåfi'jal -t -fi'j^lt (Vens.)

;

fofjæ-l, tf. -fjæ-lt (Mors) — lege skjul,

ska wi te å f— ? jfr. fjæle 3.

forfra, bio. få'rfrå (D.) = rgsm.;

h9gyn f-.
forfriske, uo. fofre'jsk -9r -96 (Ag-

ger) = rgsm. ; se friske.

forfristelse, no. fåfræ'stsls æmo o'^r (Fj.).

(Holmsl.) , a kom. ih i cm slem f—

,

knibe.

forfrossen, to. få/rø'san5^(D., vestj.);

fdfrd'jsn9t (Agersk.); fåfrå's9n (Søvind

s.); fåfrø'st (Vens.); fofrø's9n (Agger) =
rgsm., forkommen af kulde; se gjemmel-.

for fulde, bio. tæj dt få ful (M,

Slesv.) tage det til fuld værdi.

forfyldt, tf. i ordspr. dæn fåfølt

sow ved et, hu'får dæii hotira grønt9r*fi

Kalk. ; Aasen forfærd ; henføres til fare no.

periculum.

forfødde, uo. fåfæ'j9 -r9 -r9t (Sø-

vind s.)
; fofæ'd9r (Agger) = rgsm. ; sg^te

ny fødder i strompe- el. stovleskafter.

forfoje, uo. fåfo'j -9r -9t (D.) =
rgsm.; ve do sij9 do ka f— dæj ud!

forfølge, no. fåfø'U -r -fui9 (D.)

== rgsm.; han hlow fåfuh (D.); æ krid

ioka et skå æ jowr, nær wi foføUr mæ
måq (Mors) o: følger efter med gødning;

jfr. mnt. vorfolgen, Sch. Liibb.

forfør, no. Mb. ulempe, ulejlighed

(Ribe st.).

forfået, tf. han æ fåfo't mæ én

kol, han it ka hlyiv léj9 (Søvind) han er

forlegen med en karl, som han ikke kan
blive ledig, o: blive af med, han har

har fået en karl for mange; han æ få-
zofå't mæ 3t (D.) o: det er ham over

hånden; fofo't (Agger) misfornøjet.

forgabet, to. fåga-ft (D.); fågp'vt

(Søvind s.) = rgsm.; ,hon bløv fågåbet

i en long åplåben knejt mæ brille",

Tkjær II. 75.

forgang, no. forstue; et gammelt
tov, der ligger ude i forgangen, Kr. V. 197.

forgangen, to. fågå'rian (Bradr.);

fåga''ii9n (Sundv.) = rgsm. ; også fågoii9n

fo'rgangsdreng, no. navn til de to

drenge, som stod for gildet, se forgangs-

karl; når St. Hans blusset var slukket,

samledes alle drengene med „forgangs-

drengene" i spidsen, vandrede byen om
fra dor til dor og stak „ gråboner " (bynke)

op i tagskægget over doren og afsang

majsangen

:

her komme vi øgdrenge store og små,

Maj er velkommen, osv.

(vestj.) o: overfyldt, mæt,

forfærdelig, bio. = rgsm.; „a trouet

olier a håd turt sei et te dæ, hv^^o grusse-

lig å forfærdele mød a boller å dæ",

And. Bars.; han wa fåfæ'rd9li(i stærk,

æn fåfærd^liq plaw, Kr. IX. 166. l.

forfærde sig, uo, blive angst; han

fåfæ'r sæ sånt, law han så hih, te han

haj næ9r sorik9n i æ jo9r mæ de sam,

de bar også Sankt Hans fanen, se J, Saml.

IV. 236—37 (N. Tranders).

forgangsfolk, no. få'rgåtisfålk (vestj.,

Andst h.) de, som foruden el. med brude-

svende og brudepiger varter op ved bryl-

lupper; hver af bydemændene valgte sig

en kløgtig pige til hjælp ved indlånet og

behandlingen af det indlånte [sølv-, mes-

sing-, kobber-, tintoj, lerkar, knive, gafler],

J, M, 64; no fåfæ'r dæn sæ å vil pardw ^ å\sse fire kaldtes også „forgangsfolkene

gå, Gr, GI. d.M, III. 221.

forfærdet, to. fåfd'r el. fåfa'r

(Vens.); få'far (vestj., Vens,); fåfa'9 (Sø-

vind s.) — skræmt, kyst; jfr. gldsk. forfære,

og ansås for ansvarlige for det lånte,

hvilket de så meget bedre kunde være,

som de tillige var de vigtigste opvartere

under gildet, J. Saml. 5. 101 (S. Omme);
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opkom der rangstrid, var det bydemæn-
dene, som nu hed „forgangsfolk", der
skulde domme i sagen; ved de lavere

borde hjalp Jorgangsmændene" også at

indbære mad og skifte fade, og de til-

lige med , albuesvendene " hjalpes alle fire

at holde flasker, bægere og kruse vel for-

synede; , forgangspigerne " var behjælpe-
lige i køkkenet, J. Saml. V. 104 (S. Omme)
ved bryllup.

forgangskarl, no. få'rgårisMl æn
(Hanh., Vens.) den, der går forrest i

arbejdet; navn til de to karle, der fore-

står pintsegildet, J. Saml. IV. 235; jfr.

Adamsleg, forsiætter.

forgangsmand, no. se forgangsfolk.

forgangspige
, no, få-rgdrispiq æn

(Søvinds.); fu-drgåfispiq æn -piqar (Mors)
går foran brudeparret (Mors); to Jbr-

Liibb. 2) omdele forkert, „korti é fåjij,
a hor en tromfdr" , Grb. 235. lu, kortene
er omdelt forkert, jeg har ingen trumfer;
også vestj. 3) tilgive (M. Slesv.)

;
jfr. htsk.

vergeben.

forgiven, tf. a æ så fåjrj mæ kul
(Vens.) ilde plaget af forkølelse; æn få-
gi-dn galt (vestj.) en overmæsket galt.

forgjemt, to. fågæ-mt (D.) = rgsm.

;

10 overgemt.

forgjet-mig-ej
, no. J. T. 148, en

plante, myosotis, især palustr. With; forgis-

mig-nig (Thorsted v. Rkb.); fogæ-tmiqcej
(Thy), jfr. forgjæde, forheks-mig-nig.

forgjort, tf. få^p-r (vestj.); fåjo'w
(Vens.) — forhekset; „fiqj bele dem ej,

de knæet wa fåjow", Grb. 60. 8; jfr.

Fischer 182; a irowr, æn æ fågp-r (D.)

kan siges om, hvad man slet ikke kan
gangspiger

" står for ordningen af lege- 20 komme tilrette med, et redskab et dvr
Stuen, J. Saml. IV. 236; fåTgårispiq æn
(Vens.) pigen, der går forrest i arbejdet;

„å An Jensder å Sessel Dåret, trou mæ,
di wil swands som forgångspiger

" , And.
Bars.; ,a hå uot forgångspig te et skårre-
gild i Læm% And. Frieri, opvartningspige;
se forgangsfolk.

forgare, uo. fågq-r (Fanø), wå dæ
nåw9r o f—, noget nyt at opleve; ordets

o. lign.; barnet var forgjort eller for-

skiftet, Kr. IV. 32; Kr. Æv. 150. 179;
se forgjore.

forgjæde, uo. fogæ -gæ'rdr -ge't -ge't

(Angel)
; [fåjæ-'\ -jæddr -jå-dr -jæ't (Fjolde)

— glemme (s. d.); de fogæs ohr, men:
æ hæ foglæ'mt min pæij jern (Ang.)

;
jfr.

rant. vorgeten, Sch. Liibb.

forgjæden, to. fogæ'm (Ang.) glem-
betydnmg er mig dunkel; jfr. mnt. vor- 30 som; jfr. mnt. vorgetenen el. vorgeten to
gadderen, Sch. Liibb., holl. vergåren, samle,
forsamle sig.

forgaring, no. fåga-rdri æn (Fanø),
dæ wå slæt ey9n f— ida i æ krpar,
der var intet nyt; jfr. mnt. vorgadder-
inge Sch. Liibb., forsamling.

forgerhage, no. fogfrhåq æn (Thy)
= germål; redskab, hvormed en vinkel

på 45" afsættes af snedkrene; af plt.

vergeeren, skære i germål.

forgift, no. fågi^-wt (D., Agersk.);

fåjg-wt de æn (Vens.) — gift, venenum;
så un som jæ.ddr o fågywt (vestj.) ; dær
æ fågywt i H o: det er giftigt; jfr. mnt.
vorgift.

forgisket, to. fågrsks (Vlb.) gerrig;
han vå så fågiskd te jæn ahr ka tro d,

J. M. 70.

forgive, uo.

fågi- -gi-d -ga' -gi' (Søvind s.);

fåji- -ji-fdr -ji-j -ji-j (Vens.) —
1 ) == rgsm. ; de ku snar fågi' hård råpr
å møs (vestslesv.) kan siges om en af-

skylig stank; jfr. mnt. vorgeven, Sch.

Sch. Liibb.

forgjældet, to. fågå'ht (D.); få-
gæ'ht (Søvind s.) = rgsm.

forgjæng, no. fågæ^n æn (D., Andst)
dær ær er^dn f— i &t el p dt, det for-

går aldrig.

forgjængelig, to. fågæ-^U (Sundv.)
som let ødes, går til grunde.

forgjæves, bio. fåg&ios (D.) = rgsm.

;

40 læv te f—, at gå med uforrettet sag;

go te fågæ'wds (Søvind s.)
; fogæ'wds (Ag-

ger); også: de æ fåg&ws (D.); jfr. mnt.
vorgeves Sch. Liibb.; htsk. vergebens,
ejeform ett. af vergeben, tf. af uo. ver-

geben, bortgive.

forgjore, uo.

fågø-jdr (Rkb.);

fagø-ja -gø- -go' -gp-9 (Søvind s.);

fåjø-r (Vens.);

((^gypt' ft. fogowdr tf. fogowsr (Agger)
— 1) gore noget forkert; lide tab, skade
ved hvad man gor

;
„mé ka ene fåspø se,

men nemt fåjø s^" , Grb. 246. 349, også
vestj.; de æ fågpr (Lindk.) ødelagt, for-
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spildt; do hår gon hen o fågor dæj
(vestj.) gjort noget galt, arbejdet for

strengt. 2) forhekse; imeld godlag han

er henne, forgjor P. hans bøsse, Kr. VIII.

288, jfr. dølge, forgjort.

forgjorelse, no. det at blive for-

hekset; for at hindre, at køer blev for-

gjort, malkedes St. Hans aften tre stænk

af hver ko på en lille glød, der var lagt

i mælkespanden, J. Saml. ^- I, 48. d.

forglemme, uo. fåglæ'm -9r -glæ'mt

-glæmt (D.; Vens.) = rgsm.; o Sowr^n

et o fåglæ'm (D.) alm. vending, når man
ønsker at omtale noget i forbigåen(ie

;

„hon gne pojt^rn i hweftaw^r, ene å få-
glem" , Grb. 72. 12; se forgjæde.

forglemmelse, no. fåglæ'm^ls æn
(D., vestj.) = rgsm.

forglemmigej, no, foglce'mmiqæj

æn -9r (Thy) en plante, myosotis palu-

stris With (vestj.. Vens.); se forgjet-mig-ej

;

jfr. U. Bl. I. s. 103, imperative former af

sammensatte plantenavne.

forgrast, tf. fogra'st (Agger) mis-

handlet; se grase.

forgrenet, tf. fogræ'nt (Agger) =
rgsm.

forgrinnet, to. fågri'nH (D.); fo-

gre'n9d (Agger) — betagen af latter;

f— å 9t; jfr. forlét ; de ær æ just ek så '

moj fogren^d af (Agger) kan siges om
hvad der ikke huer en.

forgrædt, tf. fågre'it (Søvind s.);

fågræ't (D.) = rgsm.

forgøde, no. få'rgrø æn (D.) græsset

for det slås, mods. aprgrø , det græs,

som vokser efter slætten: han hår grest

aw båd^ f— o aprgrø.

forgulv, no. få'rgoU æn (Fjolde)

forstue, se gulveken; jfr. frammers.

forgylde, uo. fågyi (D.); fågyl -9

-dt -H (Søvind s.) = rgsm.; dæsom de

et sæd^r, vel a læ dæj f— , stærk be-

kræftelse; jfr. htsk. vergolden.

forgyldning, no. fågyln9ri æn (vestj..

Søvind s.) = rgsm.

forgyldt, to. fågylt (vestj,, Søvind s.)

;

fåjy'lc (Vens.) = rgsm.; fåguh el. fåjylc

Grb. 153. 11; a vil it ha dæ, om do

så wa fågylt, Sgr. II. 59. 318 (Lisb.Terp).

forgå, uo.

fågo' -9r -ji'Jc -go'9 (Vens.);

fågp' -ge9 -gi'k -go'n el. -gb'n (Søvind s.)

= rgsm.; alm. sønderj. tim. ol del få-

gæ's, mæn ohr få gæ's ^ræsA; (M, Slesv.);

ål teri fåggs, mæn åhr fågp's træsker

(vestj.) ordspil mellem: forgås o: går til

grunde, og: får en gås el. gæs træsko;

æ skif æ fåga'w9nst (D.); æn stensyl

fågæ'9s ohr (Ang.) en stentærskel er

uopslidelig ; de hæ fågå'ms (Ang.) er gået

over, om legemlige svagheder f. eks. : jfr.

mnt. vorgån, Sch. Liibb.

-forgåen, se guds-.

forhaget, to. fåha'wsd (Han h.);

fåha'wi (Vens.) — forjasket; forfalden,

om en bygning (Vens.); ålteri si så få-
ha'wnt ui (Hovlbj. h.) forkomment, slemt

medtaget; huws9n sij9 så fåha'w9 (Yens.)

bygningerne ser så forrevne ud
;
jfr, Aasen,

isl. forhaga, fordærve, misbruge.

forhammer, no. få'rharn9r æn
(Vens., vestj.); få'harM æn (Sundv.) —
smedens store hammer, jfr. håndhammer.

forhandle, uo. fårha'n9l -nbr -nA
-n9l (D.) afsætte ved handel; jfr. mnt.

vorhandelen, Sch. Liibb.

forhaste sig, uo. fåha'st sæj -9r -9t

(D.) el. ft. tf. fåha'st (Søvind s.) = rgsm.;

jfr. mnt. vorhasten, Sch. Lubb.

forhave sig, uo. hun ka døqt9 fårha:

sæ mæ di stor (Agersk.) omgås med,

skikke sig blandt; de æ gråw, som han

ka fårha' sæ ve H (sts.) skikke sig; jfr.

Aasen, isl. haga, ordne, lempe, se havlig.

forhavet, tf. se forhaget,

forhedet, to. fuhje'pd (Holmsl.);

fåhjH el. fåhrj9d9t (Lønb.) — varm og

svedig.

forhekse, uo.

fåhæ'qs -9r -9t (D., vestj.);

fåhe'ks -9 -9 (Søvind s.
;
glds. nf. -hh'qs)

= rgsm.; et kongerige er bleven for-

' vandiet ved hekseri til en ørk, Kr. VII. 35

;

om forheksede kreaturer se Sgr. X. 15.37;

for at bibringe bonden tro på hekseri,

bestrøg heksemesteren græsset med gron

sæbe, så stod skummet køerne om munden
og de vilde ikke æde.

forheks-mig-nig, no. J. T. 320 =
forglemmigej, forgjetmigej (Als); om det

da ikke er en misforståelse af det i

Mell. Slesv. alm. tyske navn: forge's-mi-

' nich.

forhilde, no. få'rhel æn (vestj.) en

hilde, hvormed begge forben på et kreatur

sammenbindes; se hilde.

forhildret, tf, forsinket; hun bliver
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da noget forliildret ved ham og bier vel

sildig, Kr. IV. 319.

forhindre, uo.

fåhrnsr -9r -nrdt -nrdt (D.);

fåki'na -r9 -r9t (Søvind s.)

= rgsm.; jfr. htsk. verhindern.

forhindring, no, fåhrndr^ri æn (D.,

vestj.) = rgsm.

forhippet, to. fåhi'pdt (Søvind s.)

= rgsm.; begærlig efter; sml. Kalk. for-io

hibe sig, hibe (tragte efter) ; hipa, Aasen,

Rietz.

forhjanet, to. fåhjå-n (Fanø); a æ
ræfn f— ^ Jnoi sipr så moj f— ud, mod-
løs, forsagt, forjasket, uordentlig.

forhjappe sig, uo. fåhja'p sæj -hjap9r

-hjapat (vestj.); fohja'p sæ (Agger) —
forhaste sig, forsnakke sig, i hastværk
gore noget tåbeligt, fortale sig; a kom

forhutlet, tf. fårhwpl el. -ho-p\
(vestj.); fårhtftdU (Vens.) — ilde mis-
handlet, slet og dårlig gjort.

forhverve, uo.

fåhwcB'ra -r -at (Malt);

fåhwé'ra -r -hwe-ra -JiwtrB (Vens.) —
1) erhverve, f— sæ nuo (Vens.); hwa
æ Ka'lslun^r ka fåhwæ'rs, ka æ Fa'riipdr

dær9 (D.); jfr. Kr. VI. 342. 200; jæn ka
fådæ'r9, de ti ka fåJiwæ'rd (Andst); hwa
dæn jæn fåhwæ'rd, ka dæn ån fådæ-r9
(Tåning). 2) de hår haj fåhwé-ra (Vens.)

afvendt, se hverve.

forhverver, no. se fordærver.

forhverving, no. fåhwæ'rdri æn
(Hanh.) erhverv

; gå på f— ; haj ær uw
åpå fåhwærdri9n (Vens.) giver sig af med
al slags ulovlig handel, stjæler; en tigger

går o æ fåhwæ-rd (D.) ; vær ud o æ f~,
te o fåhja-p mæ (vestj.); gi dæ no sM», 20 erhverv (Andst); jfr. bjærge.

do skal ek fohjay dæ ! (Agger) fortale dig.

forhjappelse , no. fåhja'pdls æn
(Randers) forvirring; „i ene f— klemte
han doren til*.

forhjappet, to. fårja'pdt (Agersk.);

fåhja-pdt (vestj.); f— i et støk årbar,

om den, som ved uorden el. uforstand

er kørt fast i noget; jfr. hjappe.

forhjavse, uo. fohja'ws -ar -t -t

forhæng, no. få'rhæn æn (D.); få'-

hæn et (Søvind s.) = rgsm.; se omhæng.
forhoje, uo. fåho'w -ar (Ang.) hæver

sig, æ laan fåho'war.

forhøjning, no. fåhywnari æn. -ar

(D.) = rgsm.; dia ve sian åw de kga æ
dæ en lela fåho'wnari, Kr. IX. 248. 87
(Framlev h.).

forhør, no. 1) gå i f—, gå til kon-
(Agger) skynde sig for stærkt, så arbejdet so firraationsundervisning (Sønderj.), ligeså:

bliver uordentligt; no ska do ek fohja'ws

dæ! de æ så fohja'wst, det er så for-

pjusket.

forhjul, uo. få-rhjul æn (D.); få'r-

hywl et (Søvind s.) = rgsm.; se fram-

hjul.

forhjerne, no. se kegle.

forhold, no. få-rhål æn (D.) =
rgsm. ; dær ær erpn gmpa f— imæl dæm,
f. eks. om ægtefolk.

forholde, uo. fåhå'l -ar -håit -hå'lt

(D.); a vel et f— ham at, nægte, afslå

at give ham det ; å fåhbl jej frå é arbec

(Vens.) sinke en i et arbejde; „skælmi
wa så fårhdlc mb å lij, de hqj wa fan
te å sprut" , Grb. 43. 18, skælmen var

så betaget af at le, at han var færdig

at sprutte.

forhoved, no. få'rhoi et (Agersk.);

få'rhoi et -hoi (Bradr.); få'rhåwar
(Fjolde) — pande på msker.

forhudet, tf. = rgsm.; æn wor få-
hu'Jat mæ mæsari, Kr. IX. 177 (Hind h.);

se kobberforhudet.

vi gik jit vinter behgi te præjsten i få-

høer", Blich. Bindst. 2) = rgsm.; kotn

i fåhø'a (Søvind s.) for retten; jfr. mnt.
vorhor, Sch. Lubb.

forhøre, uo. fåhø'r -ar -hø'r -hør

(D.) — 1) = rgsm., tage i forhør. 2)
høre forkert; æn ka lætar fåhø'r sæj
som fåspø'r sæj (vestj.).

forhørt, tf. fåhø-t (Sall), blyw f—.
40 æpo jæn, blive ærgerlig ved at høre, se

forhøre 2.

forhånd, no. få'rhah (Agersk.), å vær
i f— , at være forud med noget, arbejde

f. eks. ; ver i få'rhdnan (el. få'-) (Søvind

s.) have ret til at spille ud, i kortspil.

forhåndet, tf. fåha'nøt (vestslesv.)

forjasket ved beføling.

forinden, bio. fåri'nan (D.) = rgsm.;

æ hus wå mål (malet) båd9 fårudan å f— ,

6^50 udenpå og indeni; „hwesom di ku få
mølstjæn lo ej faren", Grb. 40. 19, 0:

inden den tid; se foruden.

forivret, tf. fåi'fra el. fåjo'wrd

(Sundv.), han æ fæjt f—, meget ivrig.
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forjage, uo. fåja'w -dr -H (D.), han

skal et f— sæjj ile over evne; se sin-

dighed.

forjager, no. se pintse-, Sankt

Hans-.

forjaget, tf. fåja'wH (D., vestj.);

fåja'H (Fanø); fåja'xpd (Vens.); fåja'wdt

e]. 'ja'wt (Søvind s.) — som har stærkt

hastværk; forslæbt, forjasket, om msker
og dyr.

forjukket, tf. fåjo'kd (Vens.) for-

hutlet, fordærvet; se jykke.

forJTisket, to. fåju'skH (D.) = for-

tuslet. >

fork, no. fårk æn fårk (D., vestj.,

Agger); fudrk i — flt. (?) (S. Sams);

fårk æn fårk (Agersk.); fårk æn fårk9

(Søvind S.) — 1) i Norrejyll. rimeligvis

kun redskabet med to eller tre tener til

at løfte hø el. kærve på vogn el. i hus;

i Bradr., M. Slesv. også greben; gåde:

„hwa æ de, de venne e huon imud
e by, næ de go fræ æ by?'' Gr. GI. d.

M, I. 233. 2, thi høforken ligger i vognen

med tenerne bagud, når bonden kører

til marks; i en byremse: Fa'hjærs fårk,

Sgr.VII. 176. 781 (Lemvig). 2) en plante,

en art brøndsel, bidens tripartita L. (Rkb.)

;

jfr. Aasen fork, kæp, knippel, ligeså sv.

;

isl. forkr hak. bådshage; mnt. vorke,

„gabel jeder art, besonders die grosse**

(feuer-, heu-, mistgabel), Sch. Liibb.

;

eng. fork., lat. furca, gaffel; hjald-, hø-,

kjærve-, klyne-, lade-, mog-, ovn-, sprede-,

strø-, tre-, tørve-.

forkalde, uo. fåkå'l (Holmsl.) nævne
noget galt, læse galt, om horn.

forkarl, no. få'rkpl i -kol (Vens,;

vestj.) = forgangskarl ; avlskarl; ,mæ å

annenkålen halt sammel, å soeh te vi

ku put [et] et stej son fårkålen ku it

fin et% Tkjær II. 86.

forkast, no. få'rkast (Malt); få'r-

kåst (Hmr.) — 1) i smstn. æ få'rkast

lowl, bojlen, der holder hammelstokken
ved plov og harve; æ få'rkast (Lonb.)

lænken, hvormed hammelstokken er

fæstet til harven. 2) det første rive-

kast, når man river stubber. 3) det

første kast i tærningspil; vi skul gæn
bdhot æ få'rkast (vestslesv.) o : forspringet,

det at kunne være de første.

forkatten, to. han ær et fåka't9n,

forknyt (Elbo h.); sagtens: for katten.

forke, uo.

fårk -dr -H -dt (D., vestj, Andst), ft. tf.

-d6 (Agger, Thy), også: førk (Bil-

lum s.);

fårk -d -H -H (Søvind s.) —
1) stikke hø og korn op med fork, fårk g,.

på vognen; fårk aw, fra vognen i laden;

ve do las, skal a fa'rk (Andst); hvis

den, der forker, lader forken rykke fra

10 sig , idet den bliver siddende i et neg,

el. om han kommer til at stikke „ fra-

tageren " i benet, skal han give brænde-

vin (Søvind s.). 2) fårk æ klæpr åp
(Andst, Thy) om kvinder, løfte klæ-

derne op,

forkegen, tf. ja, Nes, han æ no

så fæjt fåke'km i Katri'n (Ang.) forgabet^

indtaget af; se kige.

forker, no. fårkdv æn -dr (vestsl.)

20 den, som forker på vognen.

forkert, to. fåki'jdH (vestj.)
; fåki'dr

(Ang.) = rgsm. ; trin fåki'jdrt o æ fuwdd,

træde fejl, se fejltrin; foki'jdrt (Lild s.)

om dans f. eks., er at danse, idet man
drejer sig til venstre om sig selv og om
gulvet; se avet, ret; jfr. mnt. vorkéren,

Sch, Liibb., fordreje.

forkfuld. , no. fårkful æn (vestj.)

så meget, der kan tages på en fork ad

30 gangen, se forkning.

forkile, no. få'rkil æn (Vejr.) en
af kilerne, som på ploven holder lang-

jærnet i stilling: jfr, sidekile.

forkippet, to, fåki'pdt (Andst); få-
ki'pH (Hovlbj. h.) — hlyw f— i H, træt,

åndeløs, afmægtig; ,Pie bløw så fåkippet

i føstningen, te han vest alle, hue han
sku gjø ow sæ sjel*, Jyd. I, 8. l, for-

virret; yjSå fådp9 som i gal kat i torøn^

4oGrb. 49. 122; jfr. Kaikar forkippet, Rietz.

s. 321 forkippad, udmattet; kippa, rykke.

forkjælet, tf, fåkæ'hr (Vejr,); få-
ki'jdldt (Støvr, h,) = rgsm,

forkjællinge, uo,

fåJcæ'Uri -ar -et (Agersk. ; Søvind s.)

;

fåcæ'Uri -dr -dt (Vens.);

tf. fåka-ldridt (D.) —
forkæle et barn ; i fåcæ'brit hwalp (Vens.),

forkjære, uo. fåkæ'r (vestj,) an-

so klage, forklage,

forkjøb, no. få'rkyjdv (D.) = rgsm.

;

kom jæn i f—

.

forkjørt, tf. fåkp'r (Lindkn.) om
hest: ødt, overanstrengt ved kørsel.
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forklage, uo.

fåklq'w -kla'wd -Icla'wt -kla'wt (Sø-

vind s.);

fåkla'w -dr \klg'i -fcla'i] (Agersk.; Bradr.;

Fjolde); -kla'wd -klwwa (Sundv.) —
f— jcen, klage over en til foresatte; mest
om born; do ma ælerisri ene fåkla'w mæ
te' ham (Vens.); han er henne at f

—

djævelen, Mb., o: han er til skriftemål

(sønderj. tim.); jfr. mnt. vorklagen, Sch.

Liibb.; forkjære.

forklare, uo.

fåklå'r -dr -9t (D.);

fåklo' -rd -rdt -rdt (Søvind s.)

= rgsm.; jfr. mnt. vorklaren el. -kleren,

Sch. Liibb.

forklaring, no. fåklå'rdri æn (D.)

— 1) = rgsm.; ka do gi æn f— får H!
(D.). 2) hos de ældgamle, katekismus-

bogen (Balles el. Balslevs); navnet stam-

mer fra den tidligere brugte: Pontoppi-

dans Forklaring; fåklå'rdris læjs (Holmsl.

kl.) lektie i lærebogen ; også D. ; se grund.

forklog, to. i tim.; de æ hcejdr o

vær få'rklpq en håqkloq (vestj.) o: klog

i forvejen ; va do få'rklpq som ha'qklgq,

skul do ha van profe't (Fredericia).

forkludre, uo. fåklu'ddr -drdr -drH

(D.) = rgsm.

forkltiinret, tf. haj æ så fåklom'ra

(Vens.) forjasket, forslæbt.

1. forklæde, uo. fåkle' -9r -klæ'j

-klæ'j, (vestj.) = rgsm. ; æ kål ræj fåklæ'j

omkre''^.

2. forklæde, no. få'rkle æn -r (D.

;

Agger); få'rkle el. få'rk^l et (Søvind);

fd'rklæj h -dr (Vens.) = rgsm.; ta et

fåkdl få (Søvind s.); wå få'rkledr wa
stribH mæ let gront å gult^ hwa vi no
ku fo å strib H å mæj, å de gul wa
farat i jæwndtpr, Kr. IX. 222 (Gjern h.)

;

di fc'rkle æ løs, di kærdst slor dæ fæjl

(Rkb.); jfr. Kr. VI. 278. 245; hun spr
i>på he row å jor te de staksn fd'rklæj

(Vens.) = hun er frugtsommelig; når

man hægter sit forklæde af og vender

det avet, så taber hekseri og djenforblæn-

delse magten over en, se Kr. VI. 191,

nr. 264; har en pige brændt hul på sit

forklæde, bliver hun lokket, inden året er

omme, Kr. IX. 52. 571, jfr. IV. 375.319;
bærer en frugtsommelig kone barn, må
hun have to forklæder på (M. Slesv.);

pigen løser sit forklæde og drejer det om

på ryggen; da spøgelset griber det løse

forklæde, slipper hun selv bort, Thiele II.

134; jfr. hosebånd.

forklædebånd, no. fårklebpn æn
(D.) = rgsm.

forklædelinning
, no. fårklelenari

æn (D.) == rgsm.; øverste omfældede
som om forklædet.

forklædetbj, no. toj, passeligt til

10 forklæde; „så kam der jen i søhn no
pæhn tawlered fårklætøw mæ æn hjølli-

strygh i hans håhn", Blich. Bindst. om
harlekin.

forklæk, no. forslag i noget (Søn-

derj.), Pontoppidan.

forknag, no. få'rdknaq æn (D.);

den forreste krykke på leen, se framknag.

forknast, tf. foknå'st (Lild s.) knust

af træthed; se forknåsen.

20 forkneben, to. fåkne'vm(X).,Axiåsi);

I seddr gråw f
—

, knebent, tæt på hver-

andre.

forkning, no. fårkndfi æn -dr (D.)

så meget, som på én gang kan tages

med en fork.

forknoffen, to. fåkno'fdn (Andst,

Lindkn.), han ær et så f— æn kål, for-

sagt, forknyt.

forknyt, to. fåknø't (Vens., D., Sø-

bo vind s.) — 1) = rgsm.; et så f— i dt;

også i betydn. : forsat i væksten, f— dreng,

træ (Vens.). 2) forknyt på (Gind. h., Sall.)

;

vred på.

forknåsen, to. han ær it så får-

knå'sen (Søvind s.) forknyt, spøgende; se

forknast.

forkommelig, to. få'rkomdld (Vens.)

fremmelig; hon hår ålstedns ivq så f
—

te gårii, om et barn.

40 1. forkommen, to. få'rkomdn (D.,

Malt) velhavende.

2. forkommen, to. fåko'mdn (D.,

Malt); fåko'mdn (Vens.); fåko'mdn (Sø-

vind s.) — 1) stærkt medtaget, f. eks.

af kulde. 2) de æ fåko'mdn fåmæ (Malt)

blevet borte for mig.

forkommenhed, no. få'rkonidnhijdd

(Rkb.) velstand, gode kår; dær ær f—

;

jfr. bagslod.

forkorte, uo. fåkå'rt -dr -dt (D.)

= rgsm.; f— æn hrøk; jfr. mnt. vor-

korten, Sch. Liibb.

forkrop, no. få'rkråp æn (D.) =
rgsm.; se forprans.
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forkrympet, tf. fåkre'mpa (vestj.)

forfrossen; do æ da æn f— skrcej^r.

forkrøben, to. fåkré'vm (Hovlbj. h.)

tvær, uvillig.

forkrøblet, to. fåkrø'tpl (D.) =
rgsm.

fåkrojt, to. fåkro-jt (Støvr.) for-

knuget, maset.

forkrø(n)glet, to. fdkrø'tid (D.)
; få-

krø'qalt (Vens.) — krøllet.

forkråst, tf. fåkrå'st (Vens.) for-

krammet.

forkuet, tf. fåhrks (Vens.) = rgsm.

forkulderet, to. fåku'hr9t (Fafiø);

fokn'hd (Mors) — forkølet; jfr. mnt.

vorkulden, Sch. Liibb,

forkumret, to. fåko'mdrd (Vens.)

forfrossen.

forkvakle, uo. fåkwa'kH -kiva'kUr

-kwa'kd tf. (D.) = rgsm. 20

forkyle sig, uo. fåky'l sæj (vestj.)

kaste med noget, således at man får

skade deraf; bjærgmanden gottede sig

over, at han nu skulde komme til at

forkyle sig, efter at han havde ædt så

meget, Kr. V. 261.

forkynde, uo. fåkø'n (Silkeborg) =
rgsm.; „da dommen bløw fåkønnet få

ham, wognet han føst ow hans sløwhej",

Tkjær II. 4; jfr. mnt. vorkundigen, Sch. »o tøjj^w (vestj.) beskikket

Liibb. ham (Rkb.) vred på;

forkyst, to. fåcywst (Vens.); få-
kø'sm (vestj.); fåkå's^nt (Hovlbj. h.) =
rgsm.; „di wa fåcywst ol trej å tur oh
rér ham", Grb. 21. 24; « hlotv så få-
cywst, met hjat flow te men row å pip9

uw, Sgr. X. 111. 368.

forkøle, uo. fåkø'l -kø'l -kø'l -køl

(D.) = rgsm.; /— sæj.

forkølet, to. fåkø'l (D., Andst) ; 40 Ball.)

fåkø'9l (Sundv., Bradr.) = rgsm.; a æ
mdj_ f—.

forkøling, no. fåkø'bri (D., Malt,

Sundv.) = rgsm.; æ hær mye f— in-

høsta (Vlb.)
;

jfr. kuld.

forkår, no. fåkå'r (D., Fjolde) for-

skel; de æ dær stuw9r f— o, også uo.

:

de fåkår myl (Fjolde).

forlad, no. få'laj et (Søvind s.);

udtr. guj fålg'i dæ H! som siges til den,

der har ladet en ond el. styg, letsindig

ytring falde; jfr. mnt. vorlåten, Sch.

Liibb.

forladelse, no. fåla'Hs (Vens.); få-
la'dals (D.); fola'd^ls (Lild s.) = rgsm.;

„om fålaals! høw herdr! ser haj" , Grb.

10. 58.

-forlader, no. se vin-.

forladet, to. fålaj (D.); fålajt

(M. Slesv.), a æ hlow^n f— , er kommen
til at bære mere end jeg evner, bleven

overlæsset.

forladning, no. få'rlajnari æn (Sø-

vind s.); få'rlån^ri æn (D.) == rgsm.,

stopningen foran skuddet i bøssen; di

tåw mæ te få'lajndti å skør mæ tør i

æ haw, dæ hlotv æ slåk^n a æn valfesk,

J. M. 67.

forladt, to. fåla't (Agersk.); de ka
do vær f— g, o : forlade dig på, stole på.

forlag, no. få'rlaw æn (D., Agersk.

;

Søvind s. itk.); han ka saivt, han hår

f
—

, har oplag af hvad det nu kan være

:

varer, korn, penge; å ha nåw9r i f—
(Agersk.).

forlagt, to. få'rlå el. få'rlo (vestj,);

fo-lå (Thy); fdlø-d (Hors.) - 1) i tim.

dær wår ham et lætidr lyw få'rlå el. få'r-

2) a hlow fålo' o

o hlyw fålp' mæ
(Rkb.) komme i forlegenhed med, f. eks.

arbejde; do ær altir så folå' (Agger)

misfornojet; han æ så folå' rnæ alteri

(sts.) er så misfornojet med alt; se for-

lundet.

to. få'rlarn (D.) lam på
hjåltet.

no. få'rlan de (vestsl.,

udenfor overet (s. d.) el.

digerne ved havet.

forlange, uo. fålå'ti -9r -lårit -låø

(Vens.) = rgsm.; de ær et o fåla'ti; få
moj o f— (D.)

;
„hqj skul fålåti i gam9l

h9skit doq, de lo i hénkhont" , Grb. 91. 52;

jfr. mnt. vorlangen, Sch. Liibb.

forled, no. få'rle é -le9r (Vens.)

ankelkode på hest og msker.

forleden, to. fåle'dan (Vens.) =

forlam
,

et forben, jfr.

forland
,

landet

folet et (N. Slesv.) — et arbejdsbed med so rgsm. ; æ so ham f— daw; se lide, uo.

hestene, se 2. bed; måske også i formen;

få'rlaw (Torrild s.).

forlade, uo. nf. fålo'i tf. fåla't (Sø-

vind s.) = rgsm.; men næsten kun i

forlegen, to. fålæ'pn (D., Bradr.;

Vens.) — 1) = rgsm.; i forlegenhed

med, betrængt, han sto å wa fåle'pn å

vest it, hwa han sku sej (Søvind s.);
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han ær ålti f— mæ hva han korner te,

o: han kan nok arbejde, men gider ikke;

a wd gråw f— mæ dæn kal, den voldte

besvær, da der ingen foder el. lejlighed

var til den. 2) stærkt begærlig efter,

forhippet på; han æ så fåUpn får å

kdm mæ U marken; æ du f— får d

kom dip mé din peri, så ka du ju la

mæ fo nbw3 (Søvind s.); jfr. mnt. vor-

legen, Sch. Liibb. „miide geworden".

forlegenhed, no. fålæ'pnhipd æn
(D.); fålæ'pnhjæ æn (Vens.) = rgsm.;

se penge-.

forlét, to. fåli-p (D.); fåle' (Sø-

vind s.), a tvår gråw fåli'p å H, o : jeg

har lét meget af det; se le.

forletning, no. folæ'tn^ti æn (Thy,

Mors) lettelse m.h.t. arbejde, afgifter o.lgn.

forlibelse, no. = rgsm.; ,de æ jost

ikki å næ (nogen) stur fålivels a beilæ 20

no". And. Frieri.

forlibt, to. fåli-ft (D., Søvind) =
rgsm., forelsket; de æ war å vær f—
som hdskitf æ skit ka 9n da tuwd atc

(D.); fåli'vt som æn råt i æn gron tvåst

(Andst)
;

jfr. mnt. vorléven uo., Sch. Liibb.

;

verHebt htsk.

forlidt, tf. i udtr. de ka do vmr
foli't pg (Mors) o: det kan du stole på.

forlig, no. fåli'q æn (D.); fåli'k et'M

(Ang.); fåli'q et (Søvind s.) — 1) enig-

hed; di hår æn søU f— imæl dæm, de

forliges slet indbyrdes. 2) a ska te fåli'q

(D.) på tinget, for øvrighed; æn mawdr
fåli'q æ hær som æn fer prosæ's (vest-

slesv.). 3) sammenligning: dær ær enø

fåli'q no framst for (Sønderj.) det, som
nu er, tåler ingen sammenligning med
det forbigangne.

forliges, uo. fåU'q9s (Vens.), nf. nt. 40

fåli'qss ft. -t tf. fåli'q^st (Søvind s.) =
rgsm., blive enige; vi fåli'qas wal om
H; ft. di fålæ'jt^st da omsi9r (Andst);

fåli'qt^s (D.); fåli'q^s, hun o kat, imå'n

skal I o jawt! (Andst) til born, som
slås, el. : fåli'q^s, I hwalp, I hltjwdr ene

flijdr æn I ær! (Vens.); foli'qs knæc
(knægte)^ I hår ek o kom t9 reet åm
(Agger); di fåli'q^s lisom. hun o kat

(vestj.) om msker, der ligger i evig ufred so

(alm.); di ka et fåli'qs 6w9r æn dattræ

(vestj.) O: forliget, freden varer ikke så-

længe, de kan gå ud af huset; jfr. mnt.

vorliken, Sch. Liibb.

forligge sig, uo. ligge sig til skade,

se forstå.

forlis, no. fåli's e hest. -t (Vens.);

fålæ's æn (D.); fålojs [et} (Agersk.) —
1) tab; æn gråw fålæ's (D.). 2) = rgsm.,

et skibs stranding.

forlise, uo.

fåli'js -9r -t fåli'jst (Vens.), nt. fåli's

(Søvind s.);

fålæ's -læ's fålæ'st fålæ'st (D.), nt.

fålæ-s (Andst);

fålojs -lo'js -lo'jst -lo'jst (Agersk.);

fålø's -lø's -lø'st lø'dst (Bradr.);

fåli's -le's -le'st -le'^st (Ang.);

fålys -lys -lø's -lå's^n (Fjelde) —
1) miste, tabe; a fåli'jst min påri åpd
Sujhy markej (Vens.); a hå fålæ'st ål

mi pæri; æ råw hår fålæ'st gråw ^wojf i

æ stårm (D., vestj.); do hå fåU'r9t (!)

dæ stærk (S. Hald) du har tabt dig. 2)

= rgsm. ; om skibes forlis
; „flir ha wat

næ ive å fålijs få de sam skyl^ , Grb.

204. 45; æ sib hæ fålå'sm (Fjolde). 3)

i en ejendommelig betydning i leg; når

man ikke længer vil være med, siger

man: a fdli's9 mæ ni^r! e\. ptøj el. pøj,

a fdlijs9 mæ; jfr. frifra; vil man atter

med i legen, siges : a fdli's^ mæ op ije'n

!

(Lild s.)
;

jfr. mnt. vorlésen el. -lisen,

Sch. Liibb.; lise.

forloddet, to. Mb., bestemt af skæb-

nen (Hors.), jfr. forlagt.

forlods, bio. få'rlås (D. , Veris.);

fårdis (Holstebro); få'rlpst (mell. Årh.

og Randers) = rgsm.; se lod; forlængs.

forlokke, uo. fålå'k (vestj.) lokke,

forføre
; „ da e herremand ett ku fålokh

hin ve nowv^^n meddel, så taw han hin

te kuen i tugt å ehr", Blich. Bindst.

forlonne, uo. se forlunde.

forloren, to. fålo'rdn (D., Søvind)

om msker, der er gåede tilhavs og blevne

borte, di æ f—; han kaldte den plet

mark „den forlorne ager", Kr. V. 14. 2;

jfr. mnt. verloren, htsk. verloren.

forlov, no. fålå'w (D., vestj., M. Slesv.)

— 1) tilladelse; hæj om fålå'w, bede

om lov til; de hå do f— te; ligeså

Bradr., Ang.; mæ fålå'w —, så ka æn
stæl æn hæst (vestj.); „di faj 9 ure'm.9l9,

de kong Knuiv ku leq dem sont i skat

åpå u^n djæt fålow^, Grb. 166. 10; også

alm. høflighedsformel: mæ f— o spør,

hur æ dæå pærsp'n, dæm hæst fræ?
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(vestj.), bruges når man kommer i sam-

tale med en fremmed, gående el. kørende,

efter den første hilsen ; mæ f
— ! a æ

Jæp9s hmdn (vestj. tim.) skæmtende,

når man tager noget. 2) frihed, tilladelse

til at gå hjem; gi æ skolbpn tiU fålå'tc

(Agersk.)
;
yi jæn hans f— (vestj.) afsked

;

enten vil jeg have min forlov, eller også

får I det ikke at vide, Kr. VIII. 44, o:

forlæng, no. i udtr. æn få'rlætfs tåw
(S. Ho), rebstykke, der medføres bundet

under vognen, at bruge, når noget brister.

forlængs, bio. få'rlqjs (Vens.); tæj

H fårUns ud frå (D., Andst) tage noget

forlods (s. d.) ud; fårUhs cæjr (D.) er

hørt en enkelt gang i betydn. : medvind;

fårldns (Søvind s.) = rgsm. forover.

forlæs, no. få'riæs é best. -t (Vens.)

afsked fra hendes tjeneste; i leg: a beno læs foran på vognen; jfr. baglæs.

mi f— ! (vestj.) o: frifra; jfr. 3. buk, dag-

lejer, tagfat; fri-.

forlove, uo. fålå'w -H (Bradr.);

fålo'w se -d -dt -lo'wH (Søvind s.) -^ 1)

f— at drikke brændevin, give løfte på
ikke at ville — . 2) æ hår æ så fåU'tvsd

te å rol (Mors) barnet er rent besat til

at græde. 3) forlove sig til ægteskab;

han gor lisoni di fålå'w9t møar, dcer

forlæsse, uo.

fålæ's -Iæs9r -læst -læst (Vens.);

fole's -dr -t -lest (Agger);

tf. fåla'sH (D., vestj.) —
overlæsse; når man kører om natten,

kan man blive f— , o: få noget (djæve-

len) op at køre, så hestene ikke kan

trække det, Kr. VI. 288. 348.

forløbe, uo. i udtr. han fdli'pv (ft.)

eti»n kærest hår (vestj.) siges til en, der 20 sæj = rgsm. ; æ bip fålrpv ham (D.j o

:

ikke véd, hvad han går efter; jfr. mnt
vorloven, htsk. verloben.

forlovelse, no. fålb'w^ls æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

forlovelsesgilde, no. fålo'w^lsdsgil et

(Søvind s.) = rgsm.
;

jfr. jagilde, lovnsøl.

forlovelsesring, no. fålo'w^ls^sréti

æn (Søvind s.) = rgsm.

forlover, no. fdiåw^r i= flt. (Vens.)

;

få'rldw9 æn (Søvind s.) == rgsm.; ved 30

giftermål = få'rlåwn^risman (Thy).

forlunde, uo. folo'n -dr -db (Agger)

forfordele, gore uret ved deling.

forlundet, to. fålo'ndd el. -lo'nidd

(Hmr. ; Sall.); fdlø'nc (Vens.); så æ do

et f—, forurettet, når det er en handel;

med arbejde : ilde faren, overlæsset ; hwans
æ de, do æ folo'npd mæj? no ær haU
u'folondd (Agger), nu er han ikke sket

uret; utilfreds (Vens.); jfr. forfået, for- 40

lagt, forrasket, foråget.

forlyde, uo. = rgsm.; han lo si

fåly mæ, o: han ytrede; a hå hør atdr

fåly'dn (Lindk.) o: efter hvad man siger;

jfr. htsk. sich verlauten lassen.

forlynt, to. se forlundet.

fålø'st -d -H -H (Sø-

han døde af blodtab
;

jfr. mnt. vorlopen,

Sch. Liibb.

få'rlævdr æn -dr (D.)

forud for smuglerne i

der smugledes stærkt

forlyste, uo.

vind s.) = rgsm.

forlæder, no. få'rlæjdr (D.) = rgsm.

på vognen.

forlægge, uo. fåle'q -le'qdr -lo' -lo'

(D.) lægge, hvor man ej kan finde igen,

så det bliver borte for en; o fåle'q æn
dipl (D.)

;
jfr. mnt. vorleggen, Sch. Liibb.

forløber, no.

spejder, der gik

ældre dage , da

langs Kongeåen.

forløfte, uo.

folø'wt -dr -lø'wt -lø'wt (Agger);

fålowt sæj -dr -lo'wt -lo'tvt (D.);

fålu't sæ -lu'tdr -lu't -lu't (Vens.);

nf. nt. ft. fålø'wt tf. fålø'wt (Søvind s.)

— løfte over evne og derved få skade;

hon ho fålu't sæ (Vens.) er bleven be-

svangret.

forløse, uo. fålø's -lø's -lø'st -lø'st

(Søvind s.); nt. fålø's (D.) = rgsm.; om
barselkvinder; æ doqtdr måt fålø's hin,

hun bloiv fålø'st (D.).

forlå, tf. se forlagt.

forlåne, no. få'rlån æn (Hmr.)

dobbelt lægn (s. d.) på et fåretojr.

form, no. farm æn == flt. (D., Sø-

vind s.) bruges om rammeværket, hvori

formtørv, klyne og andet dannes; om en

hest: de wå jæn, som wår æn støft i

ænfårm (vestj.) o: fuldendt smuk og god;

jfr. lat. formå, skikkelse; klyne-, knap-,

kugle-, lys-.

formad, no. få'rmaj de (Søvind s.)

so = rgsm.

formand, no. få'rman æn (D.)= rgsm.

formanterere sig, uo. fårmantdre'r

sæ (Vlb.) hjælpe sig tilrette; han kan

godt f— sig blandt folk.
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formedelst, bindeo. fordi; så rejser

han hjem til hans kone, f— han tænkte
ved sig selv . . ., Kr. VII. 229, vistnok et

forsøg af fortælleren på at benytte et

fint udtryk.

formejret, tf. se formægret.

formenes, uo. nægtes
; „jent^ri létcenc

de frå gor ku haj ene fåmrnds", Grb.

182. 29, noget levende der fra gården

æ do fåmjæ'ntiose formål.kunde han ikke nægtes

å ed i dæwUns nawn, så ed no de i

gus nawn, Kr. IX. 228 (Hornum h.).

formet, no. fu'drmdt et (Fjolde);

få-rnidt et (N. Slesv.); få'rmok et (Bylde-

rup)
; få'rmsri el. få'rmok et (Emmerlev)

;

få-rmåk et (Bradr.); få-rm9ri et (Sunde-
ved) — alm. om en sirtses undertroje,

som mænd går med under skjorten.

Mb. har foerhemmet , mulig plt. foder-

hemd, overstykke at tage på, når manzomoge, Sch. Liibb

fåmo-jans el. -pn (Ang.) jeg ventede, for-

modede ikke; se bølk.

-formodet, tf. se u-.

formon, no. få-rmon (Hmr.); itk.

(S. Sams, Vens.) — forspriHg, det at være
forud for en anden, også m. h. t. penge
el. kundskab; han hår æ f— fræmfå
dæn nån, æ kiiwdr hår fåt æn gutv9 f—
(Vejr.) kornet har fået en rask vækst;

formoslet, tf. fåmå-sdlt (Vens.) ilde

medhandlet, forjasket; a hUw så fbr-
må'sdlt o å mås9l mæ de gam9l måsH
(skrammel) (Lild s.).

formue, no. fd'mu æn (vestj., Søn-
derj. itk.); få'mbw æn (Søvind s,; huk.
Vens.) = rgsm.; „stor how (hu, sind)

å bette fomow, de ka så ild tesammen
drovir" (Mors); jfr. middel; se mnt. vor-

fodrer; hvilket navnet , foerskjorte " Dagen
1814 no. 47 tyder på; J. Saml. VIII. 269
anføres „formed" (Als), et skørt, om det
er pålideligt; se nat-, under-.

formiddag, no. = rgsm.; få'rmæja
æn (D.); hak. (Vens.); åj) å få-rmæjawi
(S. Sams) op på formiddagen; dm få'r-
méj9n (Søvind s.); „et støk hæn åpo
fåmejeren kam værshushålleren sjel åp'

to. få'mdw9n (!) (Sø-

få'mowskat æn

formuende
vind) = rgsm.

formueskat , no
(Søvind s.) = rgsm.

formumme, uo. sejdr I hjær å to

fåmo'mø ? til msker, der sidde sammen
i mørke, o: lege blindebuk (østj.), se

blind-, jfr. htsk. mumme, maske.

formynder, no. få'rmynør æn -dr

Jyd^ II. 35. 1 ; få-rmæ^dd (Vejr.)
; få-r- so (D.)

; få'rmynd æn -rd (Søvind s.) = rgsm""''"' '

jfr. mnt. vormunde, Sch. Liibb.; ghtsk.

munt, beskyttelse, hånd.

formægret, tf. fome-qprdd (Lild), i

hoj grad afkræftet ved anstrengelse; dæn
søh ganpl stakdl war hløw9n ræn f— o

å go op æ (ad) hak; „formejret" angives

fra Lemvig.

formærke, uo. i udtr. som: han
læt si et fåmæ'rk mæj (Lindk.) = mærke

;

el. fu-9rmæjdå (Thy) ; dm forméjdan (Lild

s.); fu-9rmæjdå (Mors); få'rmera (Ager-

skov, N. Slesv.); få-rmera (Bradr.); for-

men : om få'rmæprn (Andst) kan mærkes
i en vestj. egn, se middag, morgen; do
æ ves a dæn slås falk, dær et gor læridr

hen o æ få'rmæja, en do ka go hjæm o

æ aprmæja (vestj.) siges til langsomme
personer ; møt (midt på) fo-rméjda æ dbwdr
daws (dayretid); nær folk skul ha /"oT-'tojfr. mnt. vormerken, Sch. Lubb
méjdasmelmad, lå di éhr dæm te å fo djér

ddwdrsøwn (Lild s.); jfr. fornon, efter-

middag.

formiddagsbed, no. æn få'rmæjas-
bipd mæ æ hæst (vestj.) en bed om for-

middagen, se 2. bed.

formidlertid , no. omtr. = tid; i

samme f— går han i armod, Kr. III.

279. 375; i al f— var kongens skat-

formæse sig, uo. fomæ's -dr -t -mæst
(Agger, Mors) forspise sig; æ trow9, do

fomæ'89 dæ (Agger); jfr. forpæst.

formovret, tf. fåmo'wrH (vestj.)

forkommen, træt af svært arbejde; mad
kunde han nok trænge til, så f— han
var bleven, Kr. VIII. 244.

formå, uo. fåmo' -dr -mo' -mg' (Vens.)

rgsm.; „di skul wu (vorde) tb imwb
mester bleven opmærksom på, Kr. VII. 75, so (^e hejst, de huws9n fåmo^, Grb. 186. 9;
o: imidlertid, ligeså s. 173 ned.

formindske, uo. fåmråsk -d -H -H
(Søvind s.) = rgsm,

formodende, uo. i udtr. æ var it

,hun vill gø et så gåt få ham, hun få-

moj", Tkjær II. 84; jfr. mnt. vormogen,

Sch. Liibb.

formål, no. få'rmol é (Vens., vestj.)
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— 1) = formon, forspring. 2) de æ
gow9 å fo får'mol få si dø (vestj.) = tid

til forberedelse.

forn, no. fon de (D., Mors glds.);

fon (Støvr,); fu9n (Gjerrild); fon el. fon
æn best. fon (Vens.); fon (Højrup s.,

Sønderj., Andst, Røgen) — gave af lev-

nedsmidler, der bringes til gilder, ligeså

om konfirmandernes gaver af madvarer
til præsten; bær fon (Vens); ,a håed et«orgsm.

fornat, no. fd'næt æn (Holmsl. kl.)

tiden fra aften til midnat.

fornavn, no. få'rnay)n æn -nawn
(D.); få'r- og få'nawn et (Søvind s.) =
rgsm.

forne, uo. fon -dr '-t -t (Vens.) give

forn, jfr. J. Saml. I. 306.

forneden, bio. fånæ'jdn (i).,vQ?X].)\

fåne'pn (Søvind s.); fonæj'dn (Agger) ==

tent (tænkt), do håed fot så manne kok-

kers fon, Karen", And. Bars., o: så

mange haner til forn; som forn gaves

fra et gårdsted : et lam, 20 æg, en ost,

2 'B smor samt mælk og fløde (Gjerrild);

en gås, en and, et par hons, et fårelår,

6— 12 stykker tykke tællelys, to snese

æg, fløde gildesdagen eller dagen før,

mælk til bagning (Thy); et lispund smor.

fornem, to. fånæ'm flt. -m (D.)

= rgsm. ; di fånæ'm, folk udenfor bonde-

standen, embedsfolk (alm.); „kom å fo

dæ en pi tubak te en dram og en to

got gammel øl mæ nød å de bejst mjø

i, som di fånem, dæ et ka drik bræn-

wien mæ vi aier, ska ha". And. Bars.;

di fånæ'rndn, han snaTor fånæ'tnsn (glds.

D.), siger „jeg" til sig selv; snak fånæ'mt
en snes æg , en flæskebøste (Testrup) ; 20 (Søvind s.) ; æn gråw fånæ'mdn man
ydelsen af forn blev til gilderne alene

udredt af de unge piger, der var nær-

mest beslægtet med de indbydende, en

sådan pige kaldtes „omgangspige^^, fordi

hun måtte gå om og sørge for gæsterne.

Fra alle Lande 1879. II. 24; hun måtte

medbringe en bægt fint og grovt brød,

1 td. øl, 1 anker brændevin; 1 sengs-

klæder tillåns, samt gafler, knive, dug,

langbord o. s. v. ; var hun længere ude so

beslægtet med familien, gav hun kun
det halve eller en fjerdedel af, hvad de

nærmeste måtte udrede, hvilket kaldtes

„halvt" eller „kvart" forn, J. Saml. II. 91

(Vens.)
;
jfr. foræring, føring, send, sending,

sendelse, skjon ; Aasen forn ; isl. forn huk.

tempelgave; forna uo. bringe gave.

fornaglet, tf. fåna'wd (Holmsl.);

a blow f— ve dæn dij9l9ri, skete uret

(D.) en meget fornem mand; jfr. mnt.

vornamen, Sch. Liibb. ; fattig-, fis-.

fornemme, uo.

fone'm -dr -na'm -nå'mdn (Agger);

fåne'm -9r -no'm -no'mdn (vestj.);

fåne'm -dr -na'm -no'mdn (Vens.,

Lild s.);

fåném -nerM -na'm -ndmsn (Søvind s.)

;

fånø'm -nø'm^r -nå'rn -no'mdn (Ager-

skov)
;

fåne'm -dr -no'm -no'mdn (Bradr.) —
1) føle, mærke, a ka et f— dt (Malt)

høre det; han slow nåk, mæn a ku åh
fåne'm dt (Søvind s.); fåna'm du nowdj

té, han kom hjæm ia'tvis ? ho do fåno'mdn

nowdj te, om de sndd ska ve val? (sts.).

2) de ska nåk fåne'm te folk (Malt) folk

skulle få det at føle, det skal komme til

at svide til dem; a fåna'm ætdr, om
fik for lidt; a æ f— mæ dt, det er tiUo^Mw wa mæ kal (Søvind s.) jeg under-

byrde for mig; han blow et fåna'wdlt

(Lemvig) o: han fik den bedste del; nok
også: o fåna'wl jæn (vestj.) gore en

uret i deling.

fornast, to. fånq'st el. fåna'sd

(Sundev.); fanå'st (Vens., Himmerl.) —
se f— tid, f— i æ hoi, skiden, tilsølet

(Sundv.); forkommet, træt (Himmerl.);

dette er dog mulig to forskellige ord,

søgte ved at føle, om koen var med
kalv; jfr. mnt. vornemen, Sch. Liibb.

fornemme, no. fåne'm æn (Malt)

a hår efpn f— i æ feridr, følelse (s. d.)

fornemmelse, no. fåne'mHs æn
(Malt, Søvind s.); huk. (Vens.) = rgsm.,

følelse; de ær æn slem f— o ha tænpin

(Lindk.).

forngilde, no. fongil et (Randers)

idet det mellemslesv. ord sagtens er be- so gilde, som gores, når der bringes forn.

slægtet med htsk. nass, plt. nat; fånå'st I
fornimstret, to. hun æ så fåne'mstrdt

(Himmerl.); fonå'st (Lild) er sagtens ud- (Røgen s.), hun er så sminket, oppudset.

viklet af fdknå'st (Lild s.) knust af træt-
!

fornkage, no. fonkåq æn -kaqdr

hed; se knase. I (Vejle egn) brød, som gives til forn.
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fornon, no. få-rnon (Mds. h.); få''

nown (Ålsø, Rougsø; Øland); fiVnon i

(Vens.); fdnim9n(R(i[\.\\.); fd'nm (Sløvr.,

Røgen) — formiddag; jfr. efternon, non,

mnt. vornones Sch. Liibb., , vor der none,

vormittag"; eng. forenoon.

fornons gjav, no, fånonsjøtc (Vens.)

formiddags gift til køerne.

fornons mellemmad, no. få'nons

tak, glds. (D.); ,ka a it i en hast fo

ham te å gjør mæ et pa wæs? a ska
fånøu ham pæent få et", And. Bars.; jfr.

Aasen, fornøgd to., htsk. vergniigen, af

genug, nok.

fornojelig, to. fånytcaU (D., vestj.);

fånh'w9ld (Vens.); fåmfh (Ang.) — 1)

= rgsm. ; se u-. 2) som let lader sig

tilfredsstille; lian æ såmdii fonywla nåk
mælmad (Støvr. h.)

; fdn^ns mælddr (Vens.) lo (Agger), let nok at stille tilfreds

formiddags mellemmad
fornorket, tf. fdnd'rk9 (Vens.) om

heste, overanstrengt ved kørsel, forslidt.

fornuft, no, fdno'ft æn (D., vestj.;

Søvind s.) = rgsm.; jfr. mnt. vornuft,

Sch. Liibb.

fornuftig, to. fåno-fti (Vens.); fd-

no'fti (Søvind s.) = rgsm.; se u-.

fornummen, to. fornd'man (Aggei')

;

fåno'mdn (Vens.; Lild s.); d hlyw f— ^20

betaget, forfærdet; magtesløs, forkommen
|

af arbejde; f— ætdrø (Vens.) betagen af
{

noget, sorg, skræk, arbejde; di se9r så

f
—

, som di tva nys kom^n (sts.); han
\

(barnet) sejsr så fdnonpn ømr ol di i

frænpd (Lild s.) ; æ hlow så sær fond'rnøn
\

wepr (Agger); ,i de Laust no wa bløen
|

hielt fånommen, jauer han sæ om å .

sæhte sæ i æ smørtrou", Yuelb. s. 48;
[

folkene blev så fornummede over det, 30

men da de kom sig af deres angst, var

der ingen ting at mærke, Kr. lU. 31. 37.

fornylig, bio. fdnyU (D.); fånø'p
(Søvind s.) == nylig.

fornys, bio. fdnys (D., vestj.) nyhg.

fornærme, uo. fånæ'rm -dr -dt -9t

(D., Søvind s.) = rgsm.; han æ læt få-
næ'rm9t (Søvind s.) o: er pirrelig; „de

faj skwolméjstdr se niøj fånérmt we'^

,

Grb. 197. 15; a skal et fånæ'rm æ præst- io

gor (D.) O: gore gården uret ved at

gore arbejdet slet.

fornoje, uo.

fånyw -dr -dt -nywdt (D.);

fånø'w -9r -9 -nøw9 (Vens.);

fånø'w -9 -dt -9t (Søvind s.);

fdny -9 -9 -9 (Ang.);

fåno'j -9r -9t (Gram, N. Slesv.) —
1) == rgsm.; let ka fony'w æn hår (Mors)

lidet kan fornoje et barn; han ær et gåHo
hdn, han ka fånø'w se sjel (Søvind s.),

talemåde. 2) give en frivillig gave som
vederlag for bevist tjeneste, a vel få-
nyw dæj få'r 9t, el. fåny'w dæj te ål

fornojelse, no. fåny'w9ls æn -9r

(D,); fdnø'w9ls æn -9/- (Vens,, Søvind s.);

fåno'jpls æn (Gram, N. Slesv.) == rgsm.

fornojet, tf. fdnyw9t (vestj.) =
rgsm.; han wdr hij9l f— ve 9t; se mis-.

foronden, no. fd'rundrn æn (Bradr.)

formiddags mellemmad.
fororde, uo.

fåru'w9r -9r -9t (D.);

fdro'r -9r -9t (Agersk.) —
lægge godt ord ind for noget; besmykke
hvad man har gjort galt; fåru'w9r nåw9t

(D.),

foroven, bio. fård'wan (D.); får-
bw9n (Søvind s.) = rgsm.

forover, bio. fdl fd'romr (D.) for-

længs.

forpagte, uo. fdpa'qt -9r -9t (D.;

Søvind s,) = rgsm.; jfr. pagte.

forpagter, no. fdpa'qtdr æn -9r

(D., vestj.. Vens.; Søvind s.) = rgsm.;

hest. ett. Vens. fdpa'qtdn; „fdpaqtdn å

lokoU (ladekarlen) haq et9r" ; „fåpaqt9n
truw9 dem'^ , Grb. 26. 3L 37 ; „fdpaqt9r9n"

,

27. 50; jfr. fader, foged, skrædder.

forpagtning, no. fåpa'qtndr^ æn
(Søvind s.) = rgsm. ; han hor en gor i

f— ; men også: han hor en stow9 f
—

d swo o : forpagtningsafgift at svare.

forpasse, uo. fdpa's -9r -9t (D.)

om skomageren: f— et par stovler, sy

dem, så de ikke passer.

forpest, tf. forkommen, udmattet;

a hlow så fåpi'jpst i dæn hær arh9d te

a ka snar hwærk9n vri æhr væn mæ
(Lindk.); afledt af pes (s. d.)? se for-

pjast, forpæst.

forpikket, tf. fåpe'kit o 9t (vestj.)

stærkt opsat på.

forpint (?), tf. gerrig; hon wa så få-
pe'nt, te nær9nsti dæ kam et fat9 menisk

å vil tæq mjælk, så hælt hon 9t i æ tøn

te hen9 swyan, Kr. IX. 200. .37 (Vor h.);

forpindet ?
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no. i udtr.

lege skjul ; se

lék få-
fjæle,

fåpi'skH (D.) udpint,

forpippe, uo. fåpi'p sæ -dr -H
(Vlb.) skjule sig, lege skjul; hon fåpi'p'H

sæ onsr æn rishosk, hun skjulte sig;

han fåpi'p9 sæ i æn Iqi te æ slaw vå

teæns; J. M. 80.

forpippelse,

prp9ls (Åbenrå)

,

forput.

forpisket, to.

om jorden.

forpjast, tf. fåpjq'st a arhdr (vest-

slesv.) udmattet; se forpest.

forplejning, no. fåplæ'jn^ii æn
(Vens.) = rgsm.

;
„ji småkrætdi'9n djæ

fåplæjmri" , Grb. 159. 8.

forplov, no. få'rpldw æn (Agersk.)

forstillingen på den glds. hjulplov; for-

bindes med ploven ved bomkisten (s. d.).

forplusket, to. fårplo'skdt (vestj.)

forrakket, tf. fåra'kH (vestj.) for-

jasket; si f— ud.

forrakt, to. fora't (Agger) rakt for

langt ud; fårå't o fåstrå't (D.), forrakt

og forstrakt ved overanstrengelse; se

oversprængt.

forraske, uo. 1) han skal et f—
sæj, giver sig god tid. 2) f— jæn, gcire

en uret; a skal ene fåra'sk dæ, mi dræri

10 (Vens.) ; han håj gin får, te han wa
hlow9n fåraskH å æ sanftøwt, Kr. IX.

175 (Ulvb. h.); jfr. forlundet.

forre, no. se fure.

forre, to. æ fård hjul (D.) ; de fård

hywl (Søvind s.) hjulet længere foran, o:

det forreste (s. d.), jfr. for; fram o. smtn.

forreb, no. fårdf æn (D.)
; fårreb é

(Vens.); fu'9rrev æn (Sall.) — rebet,

hvormed læssetræet fastgøres foran på
om et tag: oprevet af storm; en hone, 2oden læssede høstvogn.

som fjerene strutter på, en person, som
har håret stående til alle sider, klæderne

forrevne.

forplejning, no. få'rplåwn9ti æn
(Mds. h.) forageren, hvorpå ploven vendes.

forpløk, no. fåplø'k (Hvirring s.,

Nim h.) ta f—, lege blindebuk; fdplyk
(Hvejsel).

forponset, tf. fåpo'ns9t (Silkeborg)

forstødt af en væder.

forprans, no. få'rprans æn (Rkb.)

æn guw9 f— ve æ hæst, forpart, bringe.

forproge sig, uo. fåpro'q sæ (Vor

h.) anstrenge sig over evne.

forproslet, tf, fåprd's9lt (Vens.) med-
taget af brug og mishandling; åle djæ
sqq9r wa så fårha'w9 å fåprd'89lt.

forprukken, tf. prikket over hele

kroppen; „så fåprok9n å fåstoMn" , Grb.

129. 63.

forprygle, to. fåprø-q9l -prø'qbr

-prø'qdlt -prø'qdlt (Vens.) medtage, mis-

handle; inæ u-o (vorder) så fåprø'qdlt

å ål di jywljil9r mæ ska te, man bliver

så udaset af alle de julegilder, man skal til.

forpustet, to. fåpu'st (D.); fåpu'-
st9t el. fåpu'st (Søvind s.)

; fåpu'st (Støvr.

h.) = rgsm.; hon ku jo hø mæ loM
hæn, så fåpust wa a å a'fpst, Kr. IX. 253
(Hads h.).

forput, no.? i udtr. ta fåpu't, lege

skjul (Vor h.).

forpæst, tf. fåpæ'st (Sall., Mors)

forperset o: forædt, propmæt.

1. forrede, no. a we får9 te; de we
a em no får9 te (Vens.) det ved jeg

ikke rede på, besked om; jfr. Kalk. for-

rede; færd.

2. forrede, no. for-rhj ed (Himmerl.)

vognens forreste halvdel, stelde med
hjulene; se bagrede.

forregne sig, uo.

fåræ'jn sæj -9r -ræjn -ræjn (D.);

fåræ'^n se -9 -9t -9t (Søvind s.)

= rgsm.; regne sig til tab.

forrelig, to. får9l9 (vestj.) fremme-
lig; pigen var så forrelig, at hun allerede

havde fået fmker lavet, Kr. VIII. 97 ; se for.

forrendt, tf. fåræ'n (D. , vestj.)

åndeløs, træt af at løbe; hva æ der ved

det? a tykkes, du er så forrendt! Kr.

VIII. 360.

forrente, uo.

fåræ'nt -dr -dt (D.);

fåri'nt -9 -9t (Søvind s.)

= rgsm, ; også : fårænt sæj (D.)
;

jfr. mnt.

vorrenten Sch. Liibb.

forrest, to. bio. får9st, bio. dæh
får9st (D., vestj., Søvind s.) == rgsm,;

superlat. se for, forre.

forresten, bio. fåræ'st9n (D., vestj.)

= rgsm.; „djæ sen (søn) skut kom te å

leq åpå séti9n i flir or å fåréjst9n hlyw

50 ^ stak9l dl hans daw'^, Grb, 61. 19, jfr.

120. 87; de ved a fåræ'st9n et (D.) det

véd jeg i øvrigt ikke; betyder: næsten

(Søvind s.) dær æ fåræ'st9n it now9J i

flask9n O: næsten intet.



forrestue—fors 353

forrestue, no. æ få'rdståw (Vejlby

V. Fredericia) den forreste stue, opholds-

stuen.

forretning, no. fårætndii (mi -^r

(D., vestj.) = rgsm.; gøjpr hi gowd, skit,

fin fåræ'tndri (Søvind s.); i Vestslesvig

kan æ fdrce'tno^ siges om bryllupsgildet.

forrette, uo. fåræ't -'<)r -dt (D.);

fåre't -9 fåre't (Søvind s.)
; fåræ't -»r -H

fåræ'tH (Støvr. h.) = rgsm.; a håno
nåw3t o f— føst, at udrette, bestille.

j

-forrettet, tf. se u-.

forreven, to. fård''w9n (D.) = rgsm.

ferri, bindeo. fåri (Søvind) derfor;

men bruges kun i spidsen af en sætning;

fåri war H ås9 de gik galt, derfor var

det også, det gik galt; jfr. Kalk. fordi;

isl. fyrir ])vi.

forrider, no. få'rridr æn -9r (D.);

få'rria æn -ra (Sundv.) — de, som rider 20

foran brudeskaren til kirke; ve hrølop

ska (lær gan vær nåtv9 få'rridrdr, såd^n

een fir ori kål, hæh sæjs, lisom æ gil

ska vær styør te; dæm tåw, dæ ska ri

får æ bruj, di riar hæn te æ brujs un
(vogn) å håh dær sålæri, te hon kåmør
O' 9n, å dæ håh di såddn, te æ huw9 å
djær hæst væn^r imu'wsd æ bruj; næd de

hpU så æ lasdt å'p, så ri3 di æn tur,

te di kåmd, læ wås sæt, æn pa bøsskåd^o

fræ æ gor, å da vænø di å risr imuwad
æ bruj å ta djæ hat aw; næ9 di hå go9

de, så rid de ad æ kærkvæj, mæn dæsom
æ brøqom ska dæn sam væj, mo di så

tipl9 astæ'j, te di ka kåm imu'wdd ham
å væn få ham ås3. O dæn måd kåmdr
de imu'wad dæm o æ væj, dæ ris får æ
brøciom, ohta'wdn di blyuør taw9n ud fræ
jæn ggr, få så føUs al æ ripnsr (de

ridende) ad; n<B9 no di fir rpnsr cb*o

blowm samal dær o æ væj, så tæJ9r di

ad æ kærk te dn (o: begiver sig til

kirken); næ^ di så kåmar te 9n, så ri9

di t9båq ijæ'n å go dær æn vænati å

hapr få' dæm å t^båq ijæ'n te æ kærk-

stæt. Hjæmad fræ æ kærk gor et ak9-

rå't Irsnlan te, Kr. IX. 187. 20 (Nor-

vang h.).

forrig, to. == rgsm.; i fåriqs ti9r

stod æn åp, mæn no hå di jo graw^d we
9n te æn æ fait (Heil. h.), Kr. IX. 230.

forrimpet, tf. fore'rnpdd (Agger)

om stromper, der er stoppet mangfoldige

gange.

Feilberg; Jydsk Ordbog.

forringe, uo. fåre'ti -9r -dt (D.) =
rgsm.

forrivende, to. se forrygende.

forrost, tf. fåru'wst (D.) = rgsm.;

rost over måde.

forrummes, uo. få rum ; ka I få-
ro'ms o æ bærnjk, i æ sæ^? (D.); hun
stoppede en kage (et brød) til ned, den
kunde også forrumme der, Kr. V. 204,

O: få plads.

forrygende, to. i forb. é fårø'qdndø

el. -ry'wdndø wer (Vens.) et overmåde
slemt vejr.

forrykt, to. fårø'qt (D.) — rgsm.;

f— i æ huip9.

forrå, no. få'rro æn (Vens.) = for-

rede; jfr. agterrå, som er huk.

forråd, no. Mb, Till, — 1) udvej,

råd for; der bliver vel f— for (Slet h.).

2) „fårro e ber ej éterro" , Grb. 245, 335,

forråd er bedre end efterråd, o: det er

bedre at tænke forud end bagefter,

forråde, uo.

fårå' -9r -råi -råi de gi., -rai rai

de unge (D.);

fåra'i -rg'J9r -rg'i -rai (N. Slesv.);

fårå' -9r -ra'j -ra'j el, -rå'r (Vejr.);

fåro' -9r -ro'i -rbj (Vens.) —
overtale en til noget slet; forføre en pige

(Vens,); jfr, mnt. vorraden, Sch, Liibb,

forråden, to, få'rraj9 (Agersk,);

få'ro9n (Røgen); få'rrådn (D,, vestj,) —
1) få'rrgj9 mæ sint bræns9l (Agersk,)

forsynlig, den, som sørger for forråd.

2) måske også: rede med råd (Røgen).

forrolen, tf. si fårå'Un uwd (Thy)

forgrædt, se role,

forrumple, uo, forryste, forskumpe;

mæ (man) wo (vorder) så fåro'mp9lt, næ
mæ sånt ska cyr i hi9l da (Vens,),

1. fors, no. fås (Agersk.) kraft, magt

;

dær æ f— i ham (Agersk.) o : arbejdet går

rask for ham; æ vel låw får, dæ kom

f— o^r ham; de ær æn gråw f— dæn
korner mæ (vestsl., Bradr.) fart; fransk

force; jfr. mnt. forse, fosse, Sch. Liibb,

;

skidt-,

2. fors, to. fås (Vens., Mors, Andst)

stolt, egensindig, overmodig, grov; jfr.

bof; „do ær ålti så fos! såh Mouens ",

Blich. Bindst.; vær fås i 9t (D.) være

hastig, voldsom ; han æ så fås o så sttjw

(Agger)
;

jfr. platt. og allerede mnt. fors,

nordfr. foss.
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forsagt, to. fåsa'qt (D., Agersk.)

= rgsm.

forsanale, uo. fåsa'mdl -mUr -møl

(D.), ft. tf. fåsa'mløt (Søvind s.) == rgsm.

;

jfr. mnt. vorsamelen, Sch. Liibb.

forsamling, no. fåsa'mldii æn -dr

(D.) huk. (Vens.) selskabelig forsamling,

gilde, med el. uden dans; jfr. bal, gilde,

legs.

= rgsm.; fig. a ska f— dæj di røk,

o: prygle dig, se forsåle; jfr. mnt. vor-

segelen el. -seilen, Sch. Liibb.

forset, to. fåsi't (Vens., Sall.); få-
sjH (vestj.); han hlow nåt f— o de

(vestj.) så på det og blev lysten efter

det; a æ blow^n f— o' ham, har set

mig vred på ham, også Sall.

forside, no. æ få'r9sij (D.); få'rsi

forsanger, no. i tim. : do sku hæn lo æn (Søvind s.) = rgsm.

i Nåhøl (Nagbølle) skåw o vær få'rsatidr

får æ bromølbi (bumler), Kr. IX. 110. 173,

siges til en, som synger falsk.

forsanke, uo. fdså-f^k -9r -a'd -9d

(Lild) forsamle; jen daw wa wi æn Mal

hjowdr (hjord, flok) fdsd'^ksd.

forsanse, uo. fosa'ns -9r -96 (Thy)

— 1) gore istand; ja, a ska swåø te,

a hå reqtiq fosa'nst dd (Mors); også fig.

forsige, uo. fåsæ'j -dr -so'i -sgi

(Agersk.) — 1) nægte; a vel et fåsæ'j 9t

(D.); han hær fosg'i å il drek brænvin

(Agersk.) o: frasagt sig at ville drikke.

2) ved heksekonster hindre en bøsse i

at træffe målet, J. Saml. IV. 128. 45.46;

fdsi' æ esl (Valsb.) ved heksekonster

hindre ild i at brede sig, se Fb. Fr. H.

s. 37 ;
jfr. mnt. vorsaken el. -seken, Sch.

f— jæn, prygle en ; måske også : under- 20 Liibb.

søge. 2) han ska fosa'ns dd (Thy) få

det at føle.

forsat, to, fåså't (D., Agersk.); få-
sa't (Vens.) — han æ f— mæ H, med
arbejdet, stiUingen, o: det er ham over

hånden, han går i armod; f— i æ væjst

(D.), fåsa't i grødn (Vens.) standset i

væksten.

forsbre, no. se fodsbredde.

forse, uo.

fåsi'p -r -såw -sjé't (D.);

fåsi -sp -sp' -si't el. -sé' (Søvind s.)

— 1) forse sig. O: begå en overtrædelse

(D., alm.); de æ dær eydn teri fosi't we
(Agger) ; dær ær ene no fåsi't i å jb de

(Vens.). 2) se med overmåde stor inter-

esse på noget: enhver var bleven så

forset, da hun gik op til alteret, Kr. IV.

205. 3) se på noget, således at man
selv el. andre får skade af det

; fase' 40 = rgsm.

forsigtig, to. fåse'qp (D, ; Vens.);

fåsé'qti (Søvind s.); få'rsekto (Vlb.) =
rgsm.; „sin hqj so, htcd fåséqti hon ha

wat ...", Grb, 129. 57; få'rsekt9, lisom

æ de9ns kø9r, di vår in ti daw for æ
ræ9n (Vlb.); jfr. mnt. vorsichtig, Sch.

Liibb.; u-.

forsigtighed, no. fåse'qt9hijdd æn
(D.); fåse'qtihje æn (Vens.); fåse'qtihei

30 æn (Søvind s.) = rgsm.

forsikre, uo.

fåse-kar ft. tf. -kr9t (D.);

fose'k9r -9r -»d (Agger);

fåsé'k9 -r9 -r9t (Søvind s.) —
1) forsikre mod brand- el. anden skade,

assurere (Søvind s.). 2) påstå, erklære

bestemt; a fåsh'k^ra dæ få, te a hh il

gor 9t (Søvind s.).

forsikring, no. fose'kr9ri æn (Agger)

sæ å nåw9 (Sundev.), om en frugt-

sommelig kvinde, hvis foster får mærker
af, hvad hun ser på; tappen på øltønden

kan blive forset, så den ikke kan løbe,

ligeså en hægt brød, så den bliver ødt,

derved at onde ojne ser på dem; se

Kr. Vin. 292. 501.2; jfr. oje, ojesyn.

forseelse, no. fåsi'9ls æn (Søvind;

vestj.) = rgsm.

forsindet, to. fåse'nc (Vens.) tvær;

æn Up f— tøs.

forsindethed , no. fåse'nchjæ æn
(Vens.) tværhed, hon fæk kramp å jæna

forsinke, uo.

fåse'tik -9r -9t (D.);

fose'tik -9r -96 (Agger) —
1) volde at en kommer forsilde; æ blow

forsegl, no. fåse'il et (Søvind s.) bo fåsi''tik9t ve' ham (Bradr.). 2) særegen

et segl på brev el. lign.

forsegle, uo.

fåsæ'jl -9r ft. tf. -sæ'jl (D.)

;

fåsé:J9l -9 -9t -9t (Søvind s.)

måde, hvorpå snedkeren sammenfojer

træstykker.

forsinkelse, no. fose'i^k9ls æn (Ag-

ger) = rgsm.
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forskaffe, uo. fåskarf -ftka'pr -ska'fH

(D.) = rgsm.
;

jfr. mnt. vorschaffen, Sch.

Lubb.

forskalning, no. fåska'lndri æn (Sø-

vind s.) belæggelse på loft eller væg
med tynde brædder: fdska'bistifepl H,

vistn. alm.; se skal.

-forskammet, to. se u-.

forskanse, uo. = rgsm.; „så få-

forskjøt, to. fosh-t (Mors, Sall.);

æn f— knæjt, kåd, uartig, skødesløs.

forskrannet, tf. fåskra'nat (D.) forlét

(s. d.).

forskregen, to. fåskre-qdn (D.) for-

grædt, om et barn.

forskrift, no, få'skréwt et (Søvind

s.; D., vestj.); det, som er foreskrevet;

forskrift, hvorefter born skriver; „i honkat
sk^jst hqj sé søjdn få gdri i car9 (kjæret) lo nutvn9 tvi åsd me haj, énc9n de så ér

om Toshøw" , Grb. 178. 17; jfr. mnt. vor-

schanzen, Sch. Liibb.

forske, uo.

fosk -dr -dt (D.);

førsk -9r -dt (Mellemslesv.)

= rgsm. ; o fosk apr, jfr. htsk. forschen.

forskiftet, tf. se forgjort, skifting.

forskikke, uo. fåske'k -9r -9t (Lindk.)

sende; æ pæii hlow ham fåske'ket, o:

sendt til ham.
forskive, no. få'skyw æn (Søvind s.)

urskive.

forskjel, no. få-skæl æn (D. ; huk.

Vens.); fo'skæl æn (Agger); få'skél æn
(Søvind s.); fo'skel æn (Mors)t få's9l et

(Fjolde) — 1 ) = rgsm. ; dær ær et stn9t

få'skæl o kufi Så'lomo å J6r-9n Hatmaksr
(Ang.); i Vestj. hedder det samme ord-

sprog: der er forskel på Timgård (en

ét9r fåskréwt9n hehr eéc" , Grb. 72. 8.

forskrive, uo.

fåskryw -9r -skro'w -skro'wdn (D.);

fåskru' -9 -skra'tv -skra'w9n (Åbenrå)

= rgsm.; æ hæ9 fåskra'w9n mæ te æ
trbl (Åbenrå)

;
jfr. mnt. vorschriven, Sch.

Lubb.

forskræbt, to. fåskr'æU (Vens.)

forskrålet, forgrædt,

forskruet, tf. foskru'w9d (Agger)

= rgsm.

forskrækkelig, to. fåskré'k9let (Sø-

vind s.) == rgsm.

forskrækkelse, no. fåskræ'Tpls æn
(vestj.) -= rgsm. ; se fåre-,

-forskrækker, no. se luse-.

forskud, no. få'skad æn (D.) — 1)

= rgsm.; gi jæn f— . 2) få'skad fram
får æn an9n, raskere vækst, forspring,

stor herregård i Tim) og Skjoldmose (en so se formon;- jfr. htsk. vorschuss.

hlle gård i Stadil), Sgr. V. 23. 41 ; de æ
mæ ud9n få'skæl (D.) o: det er mig
ganske det samme; se kong Salomon,

2) mening, anskuelse; do kat dåk si dit

fåskæ'l! (Ang.,Vlsb.) ; å de fåse'l (Flolåe)

i den mening, hensigt, også Ang.; jfr.

mnt. vorschél, Sch. Liibb.; forkår, kår,

skjel.

forskjellig, to. fåslce'li (Søvind s.)

== rgsm.

forskjænker, no. skænker; om
dem , som fylder glassene ved gilder

;

„få'skjænkerer, pas jer håntiering!* And.

Bars.

forskjærer, no. få'rskær9r æn (Ag-

ger) den, som skærer for ved gilder.

forskjøster, no. få'rskøst9r æn (Em-
merlev egn) den, som går forrest under

høstbarbejdet med segl; når han har

forskyde, uo. fåskyd -sky'd9r -skø'd

skø't (D.) — 1) = rgsm.; di hå fåskø't

hin. 2) æ ku hår fåskøt sæj i æ eden,

slugt sin føde så hurtig, at den har ondt

af det.

forskylde, uo. i udtr. som: a ska

fåsky'l dæj 9t (vestj.), jeg skal gengælde

dig det; ,a vel ælles gjahn fåskyll dæ
de hær støk", Blich. Bindst.

;
„a ska wal

io sij å Ion (at lonne) de som fåskylc"

,

Grb. 128. 52; jfr. mnt. vorschulden, Sch.

Liibb.

forskåne, uo. fåsko'n -sko'n -sko'n

skp'n (D.) = rgsm.; jfr. mnt. vorscho-

nen, Sch. Liibb.

1. forslag, no. fåsla'w æn (D., vestj..

Søvind s.); fosla'w el. foslå' æn (Agger)

— den egenskab hos noget, at der er

drojelse i det; dær ær e^dn fåsla'w i H
skåret til et neg, siger han: hin! så5o(D.); dcer ær eti9n foslå' i pæn no dm
binder alle samtidig; når et vist antal

neg er færdige, sætter skærerne sig og

stryger seglen og tager tobak, så er en

hakshlåk færdig; jfr. blok.

daw (Agger).

2. forslag, no. få'slawæn (D., vestj.);

få'rslaw et (Søvind s.) — 1) plan, be-

tænkning ; no ska do hør mi f— ! (D.),

23*
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2) æ få'slaw (D.) forstykket på svin,

bugstykket, jfr. slagterstykke. 3) jærn-

beslaget på hammelen med 3 huller til

at forkorte el. forlænge trækket med for

den enkelte hest (D.).

forslidt, to. fåsle't (D.); fåslH (Sø-

vind s.) = rgsm.
;

jfr. mnt. vorsliten, uo.

Sch. Liibb.

forsluge, uo. fåslu'q si -slu'qdr

-slu'qt -slu'qt (D.) , tf. fåslå'k^n (Valsb.)

= rgsm.
;
,koen har forslugt sig" (Røgen)

o: fået trommesyge; han meé te hun
vod haj fåslå'lc^n sæ i æ pøls, J.^ M. 64

;

jfr. mnt. vorsluken, Sch. Liibb.

forslæbe sig, uo.

fåslæ'v sæj -9r slce'vt -slæft (D.);

fåsle'v sé -9 -sle'vt -sle'vt (Søvind s.)

== rgsm.; bære, arbejde, så man har

skade deraf; æn søle fåslæ'ft jæn (D.).

forslæng, no. i udtr. han ær e%9n

fåslæ'xi i (D., vestslesv.) o: tvivl, usik-

kerhed.

forsiætter, no. få'rslæpr æn -dr

(Sem s.) den karl, som går forrest ved

høsletten.

forslå, uo.

fåslg' -slg'r -slå'w -sla'w^n (D.);

fåsld' -9 -slo'w -sid' (Søvind s.)

= rgsm.'; strække til; de fåslp'r et mij9r

en æn pev9rnød i æn dæjntråw (D.), el.

eå æn låp i æn tom lå, el. en æn fjar9ris-

pun smor i æn stutfi9r hushålnøri (vestj.);

se bjorn 2 ;
jfr. mnt. vorslån, Sch. Liibb.

forsmag, no. få'rsmåq æn (D.) =
rgsm.; fp æn f— aw; jfr. htsk. vor-

schmack.

forsmædelig, to. = rgsm.; ,no

blyww^er han nok ifra daeren!" såh den

fosme'ddele kwinn", BUch. Bindst.
;

jfr.

mnt. vorsmadelik, Sch. Liibb., foragtelig.

forsmæk, no. få'rsmæk el. -smæk
æn (D., Andst); få'rsmæk æn (Vens.);

få'smæk et (Sundv.); få'- el. få'rsmæk
æn (Søvind s.) — 1) modsat bagsmæk
på vognen. 2) = stalddor, klappen foran

på mænds bukser (Andst); se framsmæk.
forsmå, uo. fåsmp' -r -små'j -små'j

(D.) = rgsm. ; no må di væ-sa-goi å tæj

ve' å int fåsmå' 9t (Valsb.) siges som
indbydelse til at spise.

forsnablisere sig, uo. fåsnahlisi'dr

sæ (Hovlbj. h.) forsnakke sig, gore dum-
heder

;
„såmti jo di gu trek å såmti få-

snahdnsijr di dém" , Grb. 45. .55, somme

tider gjorde de gode træk og somme
tider gjorde de dumheder; „die wa a

hejsen nær å fåsnavelsiered mæ", Jyd.

L 45. % der var jeg ellers nær ved at

have fortalt mig; ordet stammer sagtens

fra snabel, i betydn. mund.
forsnak, no. få'rsnak æn (vestj.),

i tim.: f— ær erpn aprsnak, forord

bryder ingen trætte.

forsnakke sig, uo. fosna'k sæj -9r

-9d (Agger, D., vestj.) = rgsm.

forsommer, no. få'rsomar (D.);

få'rsom9r (Ang.) = rgsm.

forsoren, tf. fåsu'w9r9n (Vens.) =
rgsm.; æn fåsu'w9n kål (D.) en karl,

der intet frygter el. agter; fåso'r9n téti

ske9 snor9st (Søvind s.) det, hvis umulig-

hed man har svoret på, sker snarest;

„fåsur saq go snarest få sé" Grb. 245. 336

;

jfr. forsværge.

forspildt, to. fåspi'U (D.) == rgsm.

forspring, no, få'rsprøri æn (D.)

== rgsm.; tæj f— (vestj.) tage tilløb.

forspringe sig, uo. fåspre'tl sæj

(vestj.) springe, så man får skade af det;

han tænkte, om drengen ikke kunde

enten forspringe sig eller springe i bæk-

ken og drukne, så var de af med ham,

Kr. V. 201.

forspringer, no. få'rspreti^r æn
(vestslesv.) den mand, der på hvalfanger-

skibet under robbefangsten slår æ hun,

sælhundene, ihjel med en kølle; (fra en

matros på et sønderj. hvalfangerskib).

forsprækker, no. den, som taler

for en anden; „tær han et siel, så wil

a wæ hans fo'rsprækker, å de strax".

And. Bars.; jfr. mnt. vorspreker, Sch.

Liibb.

forsprængelse, no. fåspræ"h9ls æn
(D.) forvridning af en fod el. andet lem.

forsprængt, to. fåspræ'n (D.); få-
spræ'n (Thy) = rgsm.; a hår f— mi
hanlæj (D.).

forspænd, no. få'rspæn (Thy) to

heste, foruden kørehestene, til at skifte

med el. til at hjælpe at trække; ri i

få'rspæn (D.), som ved kongerejser el.

hvor to heste ej kan trække læsset,

men der er dobbelt forspænd med en

rytter på en af de forreste lieste
;

„kuski,

de wa bdj9 te fåspej, sét9r dq9n i skarp

traw", Grb. 23. 17, kusken, som var til-

sagt til forspand, sætter . . .
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forspændt, tf. få'rspænf (D.) --

igsiii. ; har I få'rspænt ? (D., vestj.) ; også

lig.: liar 1 brillerne på? se: spænde for,

kjorc med fire.

forspøg, no. få'rspøq æn (D.) for-

varsel for bryllup, "begravelse, osv., også

lig.: dær æ gar f— får H, tilberedel-

serne erc gjorte; jfr. mnt. vorspok, Sch.

Liibb.

forsporge, uo. se Ibrgjore.

1. forstand, no. få'rstån æn (vestj.)

plads i kirkestolen nærmest ved midter-

gangen, se atterstand.

2. forstand, no. fåstån (D., vestj.);

fåsta'n æn (Søvind s.); fåsta'9n æn (M.

Slesv.) --= rgsm. ; også forståelse; ætør

mit fåsta'9'h (itk. M. Slesv.) ; do hær li'så

inoj fåsta'n å H som æ kg å æ synda

(N. Slesv.); mi fåsta'n æ gow9 nåh,

fåstan'di (Søvind s.) -= rgsm.; jfr. mnt.

vorstandich el. -stendich, Sch. Lfibb.

forstandskiste, no. fåsta'nskht el.

-kejast (Søvind s.) hoved, hjærnekassc,

bruges kun bestemt: -kht9n eX.-kepstdn.

forsteide, no, f4'r9stæt æn (D.)

forvogn, se framstelde.

forstemp, no. få'rstæmp æn (D.)

smedens stålspids til at mærke af, hvor
10 der skal bores.

forstikke sig, uo. faste'k sæj -dr

-stå'k -stå'k9n (D.) = rgsm.; skjule sig;

jfr. mnt. vorsteke no. Sch. Liibb., skjul.

forstille sig, uo. fåste'l -)r -sti'lt

-sti'lt (D.) = rgsm. ; han æ guw9 te o

fåste'l sæj.

forstilling^ no. få'rstel^ti æn (Vejr.)

en gaffel , som går om den forreste del

af plovåsen på de glds. hjulplove, er

når a et sjæl vil slid æn slcow (Lemvig), 20 forsynet med huller, så ploven kan hæves
Sgr. VI. 12. 169; „dem, han fåtal de te, og sænkes ved den

øwebegrinnet ham å mint, hans fåstan

saj i hans træskuhehl", Jyd. I. 55. '2; ,dje

fåstan saj vis i dje træskuhehl, helle

støwelhehl wa et a mint, få di hojj

lejetøw åpo", Jyd. IL 35. 2; do hår ene

din fåstq'j å dow mæ (Vens.), Sgr. X.

109.328 o: du dojer ikke ondt med din

forstand (?) ; han har ikke mere forstand

en man kan købe af en død hone for so

en gal toskilling, Sgr. 111. 132. 636 (vestj.)

;

han hår hrojt så moj fåsta'n, dæfår hår

han så let (sts.); „de go øwe mi fåstand

å moskisæ met end i prejstens", Jyd. I.

52. 1 ; forstanden og lykken vandrer i

æventyret ud sammen, Gr. Ævcnt. III. 1 37

;

jomfruen havde set såmeget i kirken, at

hun havde mistet forstanden, Kr. 111.203;

jfr. mnt. vorstant, htsk. verstand; fåre-

heste-, menneske-, nød-.

forstander, no. få'rstajW el. få'-

staj'^r i (Vens.) ophavsmand; hivæm hd

iva f— får å jé de ? derimod : fåstq'jsr,

fattigforstander (s. d.).

forstanderhund, no. få'stå^rhuå

æn (Rkb.) hønsehund; jfr. skydehund.

forstanderskab, no. fåsta^'jdskab é

(Vens.) sogneråd
;
fo'stanøskabdd hel9 sown-

råd9d, såm di ska wal kahs no åm dato

(Lild s.)
; „ fåstanneskabet, mæ præjstens so

navn åfårr, ga så en ansøgning in",
!

fåsta'p -9 -H -H

stoppe for fast,

1. forstoppe, uo.

(Søvind s.) tilstoppe

,

f. eks. en pibe.

2. forstoppe, uo.

fåstå'p -dr -dt (D.);

fårsto'p -9r -dt (Agersk.) —
forstuve; f— æn ferpr, fwwdå; fåstb'pdt

(Søvind s.) forstuvet; jfr. stoppe.

forstoppelse, no. fårstå'pdls æn
(D.) ; fåsto'pdls æn (Søvind s.)

;
fåsta'pdls

æn (Vens.) = rgsm.; bindsel; råd der-

imod er: fem el. ni muselorte, kogt i

nysmalket mælk, Kr. IX. 66. 723; få'r-

ståpdls (Ang.) bfuges f. eks. om forlad-

ning i en bøsse.

forstronniset, tf. fåstro'nist (Vens.)

udaset ved slæb og mishandling, om
heste.

forstrække, uo. fåstræ'k -9r -strå't

-strå't (D.) = rgsm.; strække noget, et

lem, så det får skade, se forrakt.

forstue, no. få'ståw æn -dr (D.,

vestj.); få'stbiv æn -9 (Søvind s.) =
rgsm.; se framgulv.

forstuve, uo.

fosto'l -dr -dd -då el. -sto'bsd (Thy);

fåstu'p -dr -et (Andst)

= rgsm., jfr. 2. forstoppe.

forstykke, no. få'rstyk et (Vlb.);

'å'rstyk (Ang.) — 1) løs krave til mands-

Tkjær II. 12; „do va jo i fåstajeskabbe brug med indlæg for brystet. 2) fu'dr-

dæj gang". To Nov. 23.
|

støk æn (Sall.) forstykke til en vest. 3)

forstandig, to. fåsta'n^ (D., vestj.);
j
æ få'støk (D.) det stykke flæsk, som
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skæres ned fortil, fra hoved til hale på
et slagtet svin, se forslag.

forstyrre, uo. fåstyr -sty'rdr -styrH

(D.) = rgsm.
;

jfr. mnt. vorstoren, Sch.

Liibb.

forstyrrelse, no. fåstø'rdls e\.-stifr9ls

æn (Vens.) =-- rgsm.
;

„så kam de få-
størals i whkd" , Grb. 165. 4.

-forstyrrer, no. se freds-.

forstyrret, to. fostyrdd (Agger);

fåstøya (Heil. s.); fåstyrd (Hørmesteds.,

Vens.) — forvirret; „ni te Pjæ-Kræns
korner haj da så fåstørd som i f)al kat

i tor3n" , Grb. 49. 122; „dréip, hlow så

fåstøra i tårikarn , de haj gUmt hans

løk9seq" (lykkeæg), Grb. 75. 18; jfr. mnt.

vorstort, Sch. Liibb. V. 464. 10; u-.

forstå, uo.

fåsto' -r -sto'j -sta'n^n (D.);

fåstp' -sté'9 -stå' -sta'ndn (Søvind s.)

= rgsm.; ,a fåstæe it regti, hwa do

seje", Jyd. I. 52. 1; A. siger: ,Ja, de

fåstæs sæ !" B. svarer : „mæn hwa fåle'qd

sæ? — æn hdn på råj9n eq!" (Tåning),

en vittighed, nok temmelig alni.; jfr.

mnt. vorstån, Sch. Liibb.; se bojnings-

mønstrene under stå; mis-.

forståelig, to. fåsto'als (D., vestj.)

= rgsm.

forsulten, to. fåsu'lc9 (Vens.); få-

swb'lt el. -swd'lt9n (D.); fåsu'lt (Søvind

s.) = rgsm.; „hqj wa hbrfu å bdrbint

å så fåsu'lc9, de haj olnapast ku heil

samdV , Grb. 192. 123.

forsvar, no. fårswar æn (D.); få'-

swa et (Søvind s.) = rgsm.; haj kahr
dhm samøl får å hør djæt få'swbr"

,

Grb. 27. 52.

forsvare, uo. fåstoå'r -swa'r -swå'r

-swår (D.) = rgsm.; de ka do åhr få-
sicå'r o gypr (D.).

forsvend, no. få'rsvon cm (Bradr.)

avlskarl.

forsvinde, uo.

fåswe^'j -swe/i9r -swq'j -swdj9n (Vens.)

;

fåstci'n -swi'nd -swa'n -swdndn (Sø-

vind s.)

= rgsm.
;
„kareten me hiU løhdrija (libe-

riet) wa fåswdjsn" , Grb. 218. 43; jfr. mnt.

vorswinden, Sch. Liibb.

forsviret, to. fåswi'rdt (D.). = rgsm.

forsværge, uo.

fåstvæ'r -swæ'r -su'w9r -su'mn (D.) ; kun

ii.fåso' ii.fåsg'9 el. -sor^w (Søvind s.);

fåswæ'r -swæ'r -su'w9r el. -so'w9r

-swg'r9 el. -su'w9r (Vens.) —
ved ed fralægge sig; han fåso'r 9t (Sø-

vind s.) nok kun om ved ed at fralægge

sig at være et barns fader; haj hå få-
suw9r å drek hræw9n (Vens.) o: lovet

edelig ikke at ville drikke; „nej, a fåsoer

dej gang, de der, hwa (hvor) hon war,

skul a alle komm, å a fåswærr e ino",

10 To Nov. 27 ; a vel et fåswæ'r 9r, de

hår a fåstvæ'r (Mogenstr.); gids. de ml

a fåswø' (Hads h.); æn skal eif9n teri

fåswæ'r ur9n o hej siæjm nij9s å (vestj.);

„det forsvorne fald", en tægt i marken,

erhvervet ved falsk ed, Kr. VI. 118. 17I;

jfr. mnt. vorsweren, Sch. Liibb. forsoren.

forsværm, no. fårswarm i (vestj.)

første sværm af kuben = jomfrusværm.

forsyne, uo. fåsyj9n -9r -sypn
-syj9n (D.) = rgsm.

forsæde, no. få'rsæd æn (D.) sædet

i gildestuen med ryggen ud imod stuen,

på de løse bænke; sed te f—

.

forsæt, no. få'sæt é -9r (Vens.) —
1) løs bænk el. løse fjæller lagt som
bænk foran bordet; den indre faste, som
ikke kan flyttes, kaldes: bænk; „dæj

stohr sa åpå fossætte å glove på sageren

med to øvn så stohr". To Nov. s. 11;

30 jfr. skammel. 2) forsæt, beslutning (D.,

alm.)
;

jfr. mnt. vorsat, Sch. Liibb.

forsætlig, bio. fåsæ'ph (D ) =
rgsm., med forsæt; jfr. mnt. vorsetlik,

Sch. Liibb.

forsætte, uo. fåsæ't -9r -så't -så't

(Lindk.) — 1) sætte tilbage, om formue,

vækst el. lign.; han hlow nåw9t fåså't

ve dæn u'liæl (Lindk.) ; de fåsé't9 mæ,
hlyw fåsa't (Røgen) sinket, opholdt. 2)

40 hensætte, mane ved trolddom
;

præsten

forsatte bjærgmanden ned i sumpen, Kr.

VI. 19; i M. Slesvig forsættes ilden, når

man har set et sted i forbrand (s. d.) i

et træ el. en sten (Valsb.) ; sålænge stenen

el. træet er urørt, brænder huset ikke;

jfr. mnt. vorsetten, Sch. Liibb.

forsøg, no. fåsø'q æn — flt. (D.)

= rgsm.; æn f— war (værd).

forsøge, uo. fåsø'q -9r -sø'qt -sø'qt

80 (D.) = rgsm.
;

jfr. mnt. vorsoken, Sch.

Liibb.

forsølve, to.

fdsø'l -9 -9 -9 (Sundev.); nf. fåsø'h

(Ang.)

;
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fåsh'l -3 -H -H tf. fåsø'l'f el. fdsø'lt

(Vens.)

= rgsm.; jIV. Grb. 153, lO; htsk. ver-

silbern.

forsomme, uo. fåso'tn -dr -so'int

-SO'mi (D.) = rgsm.; „djær ijn awUti

hlyiV'i så tit fåsemt får howgori" , Grb.

24. "1; jfr. htsk. versåumen.

forsommelse, no, fåso'møls æn -dr

(D.) =^ rgsm.

forsørge, uo.

fåsø'rd -r -t -sø'rH (D.);

fåso'r^ -so'rd -so'rH -so'rot (Søvind s.)

= rgsm.; skaffe næring og underhold.

forsørgelse, no. fåsø'rals æn (D.)

= rgsm.

forsåle, uo.

fåsQ-l -sdl -soi -so'l (D.);

nf. fåso'l el. -sål (Søvind s.)

= rgsm.; sætte ny sål under; fo æ røk

gåt fåsol (D.) få et livfuld prygl.

forsåt, tf. fårså'i (Agersk.) såt

dårlig.

1. fort, no. fort æn fort (N. Slesv.

;

Lindkn. s.); få9t .æn fåøt (Sundv.) —
fjært (s. d.) ; æn fis gir træ, æn få»t gir

glæ (Agersk.), vel sagtens fordi man
skænds om ophavsmanden til den første,

mens den anden vækker latter og letter

vedkommende; han håfdr som æn fort

å jen gloj (vestslesv.)
;

jfr. mnt. vort,

Sch. Liibb.; htsk. furz.

2. fort, to. fort (Vens.)
; fart (Agger)

— hurtig; „haj å fålk9n skøne se hjem

lisd fort", Grb. 189. 73; jfr. Aasen sv.

fort; spring-.

forta'b, no. = fortabelse (S. Him-

merland).

fortabelse, no. fåtp'vsls æn (Sø-

vind s.) = tab ; han hor il an f— dw H.

fortabt, tf. i udtr. : ve do gi dæj

fåta'ft? (D., vestj.) o: give tabt overfor

løsningen af en el. anden opgave; de

vå da åt9 Icewt (altfor kedsommeligt), te

di sånt sku gi fåta'ft, J. M. 53.

fortage, uo.

fåtæ-j -tæ-pr -tå'w -tæyn (D.);

fåta' -tå'r -tuw -tæpn (Rkb.);

fåta' -tå'r -tu'w -tåø (Vens.);

fota- -tå'r -to'w -tå-n (Agger);

fåta' -td'9 -to' -td (Søvind s.) —
1) fortage sig på noget, forløfte sig;

fåtæ'j si o nåw9t (D.); han hår nåk få-

tæjdn si o æ arbdd (Lindk.). 2) bort-

tage; grofi sij^v ka fåtæj æ un (smerten)

å æn sar, nær æn hår hræn si (Lindk.);

æ mon fåtæpr æ ræjn (D.). 3) fåtæ'j

si (D.) suglens alm., svinde bort; æ un
ska nåk fåtæ'j si; se fortaget.

fortaget, tf. — 1) fåtå'<f (Vens.)

taget forud af den, som kommer først;

hun var f— , en anden havde fæstet

hende. 2) udslæbt af arbejde, over-

anstrengt (Vens.) ; han so noj fåta'w^n u,

(Fjends h.) betaget.

fortale, uo.

fåtå'l -ta'l -tå'l -tål (D.) ; tf. -tal (Vejr.)

;

nt. fåtal (Andst);

fåtå'l -tå'ldr -tå'lt -tå'lt (Vens.);

fåto'l -to'l -tå'l tå'l (Søvind s.)

;

fåtg'l -ta'l -ta'l -tal (N. Slesv.) —
1) bagtale; de ær æn skit kwin, hun

ggr o fåtå'Ur falk (vestj., vist alm.). 2)

sige mere end man bor; æn ka åhr
læpr fåtå'l sæj som mæ si mon (Malt);

væn æn ti<)r, fåtal æn sæ il (N. Slesv.);

nær æn sæpr et, så fåtå'ldr æn sæj et

(vestj.); æn ka læpr fåtå'l sæ som fåræ'r

sæ i æn lærff (tom) far grør (vestslesv.).

fortaler, no. få'rtåUr æn (vestj.)

en, der fører ordet for en anden, a hår

æn guw3 f— i ham; „di low a mæ, å

holdt få min mun, — søhn æ ed å ha

gue fortalere", Blich. Bindst.

fortand, no. få'rtæn æn = flt.

(Agersk., Vejr.); få'tæn æn (Søvind s.);

få'rtaj æn -tæj^r (Vens.); få'rtæn æn
= flt. (D.) = rgsm.; også: jæn å æ
få'rdtæn (D.); se framtand.

fåtaret, tf. se fortorret.

1. forte, no. fowt æn -dr (Rkb.)
;
fowat

æn (Søvind s.), nok også vestj.; fwot

æn -dr (Andst)
; furt æn (S. Sams)

; fort

æn fortør (Agerskov); foH æn (Ang,,

Sundev.) — 1) hegnet vej, som fra lande-

vejen fører ind til en gård (alm. i Mell.

Slesv.); drivvej til kreaturerne (Agersk.,

Andst); indkastet vej til kreaturdrift (S.

Sams); indkørsel til en gård, især mel-

lem to stengærder, idet på glds. gårde

abildhaven ligger mellem gården og gaden

og indkørselen går gennem den (Søvind),

en snæver gennemgang mellem to huse

af gårdens bygninger (Andst); jfr. gade,

gyde. 2) græslod bestående af græs-

mark, eng, kær ; ved Staby findes Pabs-

hjærd fow9t; en mark kan udlægges som

fow^t (Holstebro), omtrent = overdrev;
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norden og østen for „æ kloster" er der

en fote, som kaldes Klosterkjær, Kr. III. 3,

forklares: hoj mosejord, der bruges til

græsning
;

jfr. Kalk. fortå ; Aasen fortaag

;

isl, tå, vej; Rietz 770 tå, tå bygade;

(?) smbl. med mnt vorde el. vort, Sch.

Liibb., ej blot vadested, men hver gennem-
gang, pas, vej overhovedet.

2. forte, uo. fort -dr -dt (N. Slesv.,

Lindk.) fjærte (s. d.).

3. forte, uo. få-rt -ar -dt (D.); furt

-9r -dd (Lild s.) — fremme ; vinde, om
klokken, se sage.

fortelom, no. fortalo'tn ten (Vens.)

overhaling, lussing, kolbøtte ; haj ga ham
æn ordnliq f—, d. e. han slog til ham,

så han trillede langt bort.

fortie, uo. fåti' -dr -tæ'j -tæ'pn

(D.) = rgsm. ; de æ hæjar o fåti' sæj

en o fotå'l sæj (vestj.), det er bedre at

tie med, hvad man burde sagt, end

sige, hvad man burde fortie.

fortigget, tf. i tim. som: mi falk

hal H il så fåte'qdt (vestslesv.) o: ikke

så fattigt, knapt.

fortinge, uo. fåti ti -9r -t (Bradr.)

— 1) sætte til licitation. 2) vær [fåte'n]

(vestj.) have gjort en dårlig akkord.

fortinne, uo. fåte'n -9r -H (D.) =
overtrække med tin; om sovntunge ojne

kan siges: di æ fåte'nøt i kannijælk.

fortjene, uo.

fåti'jdn -tjæ'ipr -tjæ'nt -tjæ'nt (Vens.);

fåti'n -tin -ti'nt -ti'nt (Søvind s.);

fåti'jdn -tjæ'n -tjænt -tjænt (D.)

= rgsm.
;

jfr. mnt. vordénen, Sch. Liibb.

fortjeneste, no. fåtjæ'rpst æn (D.,

vestj.; Søvind s.) = rgsm.; fp æn smal

f
—

, en ringe fortjeneste; jfr. mnt. vor-

dénst, Sch. Liibb,

fortold, no. Mb. en trætold, som
udenfra drives ind i bjælkehovedet for

at stive huset (Sams).

fortop, no. få'rtåp i best. -i (Vens.,

Malt) hestens og mskets pandehår.

fortorsken, tf. se fortærsket.

fortrin, no. få'rtren æn (D.) =
rgsm.

fortrine, uo. fåtri'n -tri'n -tri'n

-tri'n (D.) træde fejl på, f— æ fuwdd.

fortrodden, to. fåtrå'pn (Søvind,

Tåning, Gjedved) tvær, trodsig, sagtens

en analogidannelse fra: at træde, til for-

trædelig.

fortrolde, uo. fåtrå'l ft. tf. -ar (Vejr.)

forhekse.

fortrolig, to. fåtro'b (D.) = rgsm.

fortrolighed, no. fåtro'wlihjæ æti

(Vens.) = rgsm.
;

„di ser (sidder) no i

djæ gu fåtrowlihjæ" , Grb. 38. 22, o: i

god forståelse, under fortrolig samtale.

fortrudt, tf. fåtrø't (Vens.) sørg-

modig, skuffet, angerfuld, vred ; hqj sic^r

10 så f— uk; „hh-dn hløiv fåfrøt å klaw^r

ham uw får i stusi knæc te håshoj"

,

Grb. 69. 71; »a va bløvven så harmt å

så fåtrøt åpå mæ siel". To Nov. s. 14;

„maj (manden) va så fåtrøt å så fåtom-

melt", sts. s. 24; se fortryde.

fortryde, uo.

fåtryd -tryddr -trø'd -trøt (D.; Hvejsel,

0. Starup);

fåtryr -tryrdr -trø'r -tré't (N. Sall.);

fotryd -dr -tré'd -tro't (Rævs);

fotryjd -dr -trø'd el. -trot -tro't (Agger)

;

fåtryjd -dr -tré'S -tré't (Lild s.);

fåtry -trydr -tré -trø't (Vens.);

fåtry -tryddr -trø'd -trø't (Havbro s.)

;

fotryd ? -trø'd -trø't (Heil. h.);

fåtryd -tryddr -trø'd -trø't (S. Hald,

Støvr. h.);

fåtry -tryd -trø' -trb't (Ginnerup v.

, Grenå)

;

fåtri' -tri'd -tre'dd -trå't (Tved, Mols,

N. Sams);

fåtryi -tryjd -tryp -trå't (S. Sams);

fåtry -tryd -trø'i -tråt (Søvind s., Vor

h., Tåning);

fåtryd -trydd -trø'd -trå't (Hads h.);

fåtry -try -trø'i -tré't (Røgen);

fåtryr -tryrdr -trø'r -trø't (vestslesv.)

;

fåtry -tryrd -trø'd -trø't (Åbenrå);

fåtryr -tryrd -trø'dr -trø't (Valsb.),

tf. -tro't (Bradr.);

fåtryt -tryddr -try'dr -tråt (Fjolde) —
= rgsm.; æ hær rektd fåtrø't dt får
hin, såmand gå^ som æ hær feridr o mi
hindr å tædr o mi fordr (Valsb., også

vestj.); a fåtrø'd gråw g dt (vestj.) jeg

var inderlig bedrøvet over det; se for-

trudt; jfr. mnt. vordreten, Sch. Liibb.

fortrydelig, to. = rgsm.; di hlow

så fåtryrdld owdr dt (vestslesv.).

fortrydelse, no. fåtnj'ddls æn (D.);

fåtrydls æn (Vens., Vor h.); fåtry ddls æn
(Støvr.) = rgsm.

fortrykt, to. fåtrø't (D.); fotrø't

(Agger) = rgsm.; o sed f— ve dt, i dt.
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fortræd, no. fåtræ'd æn (D.); få-

fræ'J æn (Søvind s.) = rgsm.
;

,hon

trowwet it, te han vill selin hin jæn, de

vill gjø hin fåtræj", Tkjær II. 81; jfr.

mnt. vordrét, Sch. Liibb. ; negl, nål.

fortrædelig, to. fåtræ'Md (D.) =
rgsm. ; se fortrodden.

-fortrællet, tf. se u-.

fortumlet, tf. fåto-npl (D.); få-
to'mUt (Silkeb.) = rgsm.

Fortunatus, no. en person i mid-

delalderens folkebøger, der har en uud-

tommelig pengepung; „fåttenåsens pung"

Sgr. VIII. 209; hvorledes den fåes, se

Z. f. M. III. 330; en tegngåde fra Øst-

fyen, J. K. 323. % kaldes F— 's pung;

jifr. Nyerup, Morskabsl. s. 157; forsk,

udgaver, se Glouston, Fictions & Tales

I. 72flg.; pung.

fortusket, uo. fåtwskdt (Vlb.) —
1) f— a di yn9rjors3r, forbyttet (s. d.)

af de underjordiske, om born, se skifting.

3) fåtuskH (D.) = fortuslet.

fortuslet, to. fåtu'sdl glds. (D.);

-tu'sHt (Bradr.) — forjasket, forkommen,

om msker og dyr; uordentlig, forpjusket;

se forjusket, fortusket, tusle.

fortussiet, to. fåUi'sidr (Vejr.); få-

tu'si^d (Hern.) — fortumlet i hovedet.

*fortvint, tf. fåtwe'n (Hads h.) for-

grædt.

fortvivlet, to. fåhvHt (Vens.) =
rgsm.

fortyde, uo. fåtyj -9r -» -a (Vens.)

tydeliggore, forklare.

fortykke, uo. synes ilde om; min
stifmoder det fortytte [-tøt], jeg havde så

gode lykke [løk], Kr. II. 86. 3; fortykte,

s. 87. 3; jfr. isl. fyrir^ykkja, mishage.

fortynde, uo. fåty'n -9r -tynt -tynt

(D.) = rgsm., opspæde.

fortælget, tf. forskåret; hon ær ene

fåtæ'U (Vens.) siges om et fedt kvindfolk.

fortælle, uo.

fåtæ'l -tæ'l -to'l -to'l (vestj.; Sønderj.);

fotH -dr -td'l to'l (Lødderup);

fotæ'l -9r -ta'l -ta't (Agger);

fåtæl -tæ'pr -ta't -ta't (Vens.);

fåte'l -te'l -tå't -tå't (Søvind s.), nf.

fåte'l (HundsL);

fåtæ'l -tæ'Ur -tå'l -tå'l (Støvr.);

fåtø'l, Kr. IX. 242. 81 (S. Herred, Mols)

= rgsm.; kart o fåtæ'l (D.) kort sagt;

nf. fbté'l (Lild s.); så skul a da te å

fåtøl æn histå'riq (S. Herred, Mols); di

ganpl hår åtti fåtp't å, te dæ hå wat

æn kærk imæt Husby å Fjan (Ulvb. h.)

;

ved gæstebuddet fortælles historier, Sgr.

VIII. 163; jfr. mnt. vortelien, Sch. Liibb.

fortælling, no. fåtæ'hri æn -ar (D.

;

Søvind s., huk. Vens.); fåtæl'^i} æn -9

(Silkeb.) = rgsm. ; de ær et sær, hon .serar

å grerm' æ mi fårtæ'hr^, Kr. IX. 203. 41

10 (Sall.).

fortænke, uo.

fåtæ'vjik -dr -tæ'M -tæ'nt (D.);

fåtæ'rik -9 -tæ'M -tæ'nt (Søvind s.)

= rgsm. ; a vel et fåtæ'rik dæj i 9t (D.)

;

jfr. mnt. vordenken, Sch. Liibb.

fortænkt, tf. fbte'nt (Lild s.) tavs

af forundring, mest om born.

fortære, uo. fåtæ'r -tæ'r -tæ'r -tæ'r

(D.); nt. fåtæ'r (Andst) = rgsm.; jfr.

20 mnt. vorteren, Sch. Liibb.

-fortærende, tf. se små-.

fortæring, no. fåtæ'r9fi æn (D.,

vestj.) = rgsm.; fo fri f— _, sålæ'ti æn
low9r (vestj.) o: komme i tugthuset på
livstid.

fortærsket, tf. fåtå'sk9n (Vens., D.);

foto'skdn (Agger) om halm, der er tærsket

for stærkt (D.); forslået; „drerii blyw9

så fåtåskan t hwdt, de haj gor ræn frå

^'^snøqsi", Grb. 160. 13, se tærske.

fortojr, no. få'rtyr æn (D.) stykket

på et kotojr fra grimen til lægnet; jfr.

mellemtomme, halsbånd.

fortømre, uo. fotæ'npr (Mors) =
rgsm.

fortorret, tf. fåtq'r9t (D., Søvind s.)

= rgsm.

fortørst, tf. fåth'st (Søvind s.) meget

tørstig.

-fortøvet, tf. se u-.

forud, bio. = rgsm., om tiden, a

vel sæj di 9t få'rud (D.), se iforaf, forved.

foruden 1) bio.; hod9 fåru'dan o

fårin9n (D.) både udenfor og indenfor;

hus9t ska kalkds hård fåru'pn å fåri'nøn

(Silkeb.). 2) udenad; a ka 9t fåru'ddn;

han rem^l 9t åp fåru'ddn (D.) han rem-

sede det op udenad. 3) uden; han kåtn

hjæm fåru'd9n jæn jærpst9 skæUri (vestj.)

;

50 ^han ka åse gåt hjælp sæ fåruren ", Jyd.

I. 51. 2 (Lisb. Terp); vi ka nåk Uw de

fårupn; vi kå lis9 gåt si i mérki som

fåru'J9n lyws (Silkeb.), spøg.

foruden ved, bio. desuden, når alt
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det øvrige er fraregnet; vi hår æn såw-

kam9r fåru'ddn ve (D.); „så hår do
foruenve i ven i mæ", To Nov. s. 13.

forun, no. se forvogn.

forunde, uo. fåro'n -»r -ont -oht

(D., gid.) — 1) unde. 2) misunde; a

fåro'nt ham dt et, han tnåt nåh fg dt (D.).

forunder, bio. fåro'rpr åp (S. Ho)
nedenfra opad.

forunderlig, to. fåro'naU (Søvind

s.) = rgsm.
;

„di kate ^ de fårundali

slat me di tøl (julspirar" , Grb. 112. 91.

forundre sig, uo. »

fåro'ns -r9 -rH (Søvind s.);

foro'ndr -9r -dt -H (Agger);

fdro'nar sæj -o'nrar -o'nrH (D.);

nf. nt. fbrå'pr ft. fdrå'pd (Lild s.);

nf. nt. ft. fårå;j9r, tf. -å/jar (Vens.)

= rgsm.; som han ku ban, de skut 9n

fåronar sæj omr (D.)
; folk fbrå'pd dæm

øtpfir id (Lild s.); hwafå gb du dé? —
få dé té ål nar ska fåro'nd se ømr dt

(Søvind s.); vestj. fojes jævnlig til: o do

ska vær dæn føst, et alm. svar til en

nysgerrig spørger; jfr. mnt. vorwundern,

Sch. Liibb.

forundring, no. fårb'nardri æn (Sø-

vind s.); fårå^'prdri æn (Vens.) = rgsm.;

o fal i foro'ndrdfis stow^r (Agger) falde

i forundrings staver o: blive overmåde
forundret ved noget.

forundringsstol, no. i udtr. „sidde

på f
—

", alm. leg; folk sidder som de

vil, A. i midten på forundringsstolen, B.

går rundt til hver og spørger: hwa seddr

do o fåro'nrdr dæj omr? — der svares

hviskende, og når B. har gået kredsen

rundt, går han hen til A. og siger: a

hår sdmarp fårondrerpr te dæ! og for-

tæller nu op, hvad den ene og den
anden har forundret sig over hos A.

;

denne skal gætte, hvem der har fremsat

en af de enkelte „forundringer" og må
forsøge sin lykke tre gange; slår det

fejl for ham, skal han atter sidde; træffer

han den rette, skal denne sidde; jfr.

Blichers Novelle : Juleferierne, Saml. Nov.

III. (Hansens udg.) 153.

forundt, tf. fåru'nt (Mellemslesv.)

misundt; f— brød bliver også ædt; se

forunde 2.

forurette, uo, fåruræ't -dr -dt (D.)

= rgsm.

forvadet, to. fåwa-j, (Fanø), f—

i dt er man, når man har så meget om
hånde, at man ikke kan komme igennem.

forvakke, uo. fåwa'k -dr' -dt (Hmr.,

Vejr.); ft. tf. -wa'kdd (Mors); nf. fåwa'k

(N. Sams) ; de æ hlowdn fåwa'kdt få rnæ,

forlagt, så man ikke kan finde noget.

forvakle, uo. fowakdl -kldr -kldd

(Mors, N. .Sams) kaste bort; ini hgq æ
hlhvdn fowa'kUd fudr mæ (Mors).

forvalter, no. fåwa'ltdr æn (D.);

fåwalcdr i hest. -walcdn flt. -dr (Vens.)

= rgsm.; bestyrer af en ejendom; „få-

walc9n" , Grb. 21. 19, 65. 9; „fåwalcdtis"

,

ejeform, Grb. 75. 13; i et rim: „sammel-

æ-pjalter hied mi forvalter", Sgr. V. 150

ned.; jfr. htsk. verwalten, bestyre.

forvar, to. fåwb'r (Vens.) uvillig,

som undslår sig for at hjælpe til.

forvare, uo.

fowå'r fowå'r fowå'r fowår (Agger);

fåwår -wa'r -wår -wå'r (D.);

fåwb'r -ivbrdr -wb'r -wb'r (Vens.);

fåva' -va'd -va'd -va'd (Åbenrå) —
1) gemme; de æ wal fåwå'r (D.); sådn

æ gåt fåva'dr (Vlb.) om døde; „de lo en

gåt fåwbr mé gratc å wbl runcdn omkreri

hårdgbri", Grb. 177. 1; å fåwå'r (Sall.,

Mors, Hmr., Sir) lege skjul; wi ska hæn
å fowå'r wås (Mors) skjule os; ska wi

30 eA; tejdr o fowå'r? (Agger) lege skjul.

2) tage sig i agt (Vens., alm.); de ska do

fåwå'r dæ får (Lb.); „får, får, fåwb'r

kbwsi!" så haj drærii, haj skul ha hoq

(Vens.) fader, fader, tag dig i agt for

ølpotten! sagde drengen, han skulde

have hug; jfr. mnt. vorwaren, Sch. Liibb.

-forvarende, to. se u-.

forvarlig, to. fåwå'h (Hmr.); få-

wb'U (Vens.; Vejr.); fårva'rld (Agersk.)

— 1) forsigtig; ta dd no liså f— .' vær

no fåwå'ld mæ dt! (vestj.); fåwb'ld øivdr

el. mæ hans klædr (Vens.). 2) uvillig til

at hjælpe af frygt for at miste noget;

fowå'le mæ å ta we' (Thy) om den, som
vil unddrage sig for arbejdet; hqj æ så

møj fåwb'ld el. fåwa'rld (Vens.).

forvarsel, no. få'rvasdl et (Ang.);

få'vasdl æn (Andst); få'rwasdl æn (vestj.)

— varsel forud for noget, spøgeri; se

50 Kr. VIII. 346. 606; brudeskare, forbrand,

hgskare, vare, varsel, varstand
;
jfr. Wuttke

nr. 319, Strackerjan L s. 117 flg.

forvasset, to. fåwa'sdt (Fanø), /"

—

i dt = forvadet.
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forved, fho. forud, om stedet; di

æ får De wås (D.); haj ridr fårwe
(Vens.).

forvej, no. få'rvæj (D.), go do no

i æ f— , i forvejen; * æ få'rvæj (Ang.)

for det første, indtil videre, jfr. foraf,

forvejr, no. fårvær (vestj.) med-

vind ; bio. i iidtr. væn fårvær om (Holmsl.

kl.) kovende, vende båden med vejret;

se vende.

forvendt lilie, no. en blomst, kej-

serkrone , lilium martagon L.
; [fårvæ'n

liiy\ (Haders!.).

forveser, no. få'rvesdr cfh (M. Slesv.)

formand; jfr. mnt. vorweser, Sch. Liibb.

beskytter.

forviden, to. få'rwhn el, fårwéjsn

lysten efter at fritte ud; dæm, dær æ
fårivhn, di skal ha løwn, de nysgerrige

skal man lyve for; nok også om en,

derved noget forud; jfr. Aasen forviten,

isl. forvitinn.

forvildet, to. fåvi-ht (D., Andst,

Søvind s.) = rgsm. ; f— som æn uhn-
tora; også: vild i opførsel; jfr. mnt. vor-

w^ilden uo., Sch, Liibb.

forvinde, uo. fåvi'n -9r -tvo'n -wo'nan

(D.) =-- rgsm,; ,den fåwan hun it så

pryglæ i land". And, Fisk,; jfr. mnt, vor-

wegen, Sch, Liibb.

forvride, uo.

fåvrrj -dr -vræ'j -vræ'jan (D., vestj,);

fåvri' -vri'9 -vrfi -vrépn (Søvind s,)

= rgsm.; se fod, vrid.

forvænt, to. fåvæ'nt (D.) = rgsm.,

o: få gåt wån.

forværk, no. fo'rværk et (Mellem-

loslesv.) — 1) et køretoj; også som et

fig. udtr. : de ær æn sær fuwsrværk,

såddn o hær si ad, el. de ær æn sær

f
—

, hwa ska de te? (D.) o: det er noget

lojerligt noget! hvad skal det til? jfr.

mnt. vorwerk, htsk. fuhrwerk; stad-. 2)

bygning, som er opført ved et hus ud

over vandet (Ribe) Mb.

forvåget, to. fåwa'qt (D.) = rgsm,

foræde sig, uo.

fåre'd si -e'dsr -od -æ't (D.);

fåre'i se -é'i9 -g'i -e't (Søvind s.)

== rgsm.; så fåræ't som æn gijpn galt

(D.) o: en fed galt; de æ så gåt å vær

fåræ't, få lisom æn går, så len9r dt let

(veslslesv.) ; å fåred sæ, de æ lywsstraf,

Sgr, V. 33, 225 (Hind h.) ordspil mellem

liv (vita) og liv (mave).

forældre, no. fåræ'hr flt. (D.);

møj'snoeh", Tkjær II. 82; jfr. mnt. vor-
j

få'ræk (Silkeb.); få'rdhr glds,, ellers:

winnen, Sch, Liibb,
'^^
fåræ'hr (Vens.); foræ'hr (Agger); få'r-

forvindelig, to. fowe'ndU (Agger)

som kan forvindes; de ær æn f— skå.

forvisset, to. fåve'sH (D.) = rgsm.;

o vær f— om.

forvogn, no, æ få'ruwn (D,) den

forreste halvdel af vognen.

forvokse, uo, = rgsm,; deraf: han

hår fåvæ'jst sæj (D.),

forvolde, uo, fåwå'l -wå'hr -wå'lt

-wålt (D.) = rgsm.

æhr og /aræ'l^r (Mellemslesv., Als); få:r-

æhr (Rkb.) — 1) = rgsm., parentes; se

sviger-. 2) lufvanter, poschandsker, nok

alm,
;

jfr, Aasen foreldre, isl, forellrar flt.,

forfædre,

forære, uo, = rgsm,; „haj traf

prejsessn å ga sé i snak mh hær å fårær

hæ så de nyj klænøri, Grb, 110, 62; se

foræring; jfr, mnt, voreren, Sch. Liibb.,

40 ære ved gave.

forvorken, to. [fowo'rkdn'] (Mors)

om hvad der er slemt at komme til-

rette med.

forvorpen, to. == rgsm.; „de war
jej aivten, dh sa non fåwo'rpdn kråhbtdr"

,

Grb. 180. 3; jfr. mnt. vorworpen tf, til

vorwerpen uo., Sch. Liibb., vorvv^orpen-

heit sts., lumpenhed.

forvoven, to, fåwå'wdn (D.,Vens.);

fåwb'wan (Søvind s.) — 1) = rgsm,, so

som vover meget, 2) overmåde stor;

„nowwe fåw^owen kræfte hojj han", Jyd,

I. 39. 2; ,å a hivæ te mæ, de villest

(bedste) a kan, di støste, fåuovneste

foræring, no. fåræ'rdri æn -dr

(Vens., Fjends h., Lødderup) = rgsm,;

de tu haj åmo' som æn f— (Vens.) siges

f. eks,, når en stiltiende tager imod en

irettesættelse; også gildesgave, se forn;

jfr. mnt, vorerenge, Sch, Liibb, ære, o:

gave.

foræslet, to. fåræ'sel (D,) forkom-

men, udshdt efter arbejde,

forøde, uo, fårø' -9r -o'j -oj (D,)

= rgsm,

foråget, to. fåro'qat (Holmsl, kl)

f— mæ æ waå, besværet, ilde faren med

vandet; jfr. åg.
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forår, no. få ror æn (D.); få'rpr h

(Vens.); få'rår et (Agersk.); få'råa et

(Sundv.) =^= rgsm.
; fårårs (Agersk.) =

i æ få'rår; jfr. mnt. vorjår, Sch. Liibb.

forårsflskende , no. fårorsfejskin

(Agger) forårsfiskeri,

forårstegn, no. == rgsm.; de sku

wær gui) forostejn å sij stdrk stå å se-

man so, hehr moqun go, wijh^n flyw å

pldw9n dryw (Lild s.); jfr. Kr. IX. 54.

forårstid, no. bruges som to. : æn
få'orsti ku (D.) en ko, som kælver til

foråret.
^

l.fos, no. i tim.: „dær leqdr Mas få's
!"

(D.) siges til et barn, der falder; jfr. Aasen
fud, isl. fu5, se Fritzner^ under ordet;

Rietz fod, fo; mnt. fut Scli. Liibb. cunnus;

Schiitze har f(^t, fotse; Matzfotz vun
Dresden 1. 332, forklares: „weibischer

kerl"; Kaikar har fotse; ordet betyder

kvindeligt konslem, nok oprind. : sprække;

betydningen synes rent glemt i jysk.

2. fos, no. fos æn -ar (Søvind s., nok
alm.) kort, som ikke er trumf; fr. faux,

bruges i samme betydn.

3. fos, no. fos et best. fqs9t el. fost;

kaldes også: foshus et (S.Hald h.) fåre-

hus, fåresti.

fosdor, no. fårehusdor, Kr. VIII. 81.

fosk, uo. se forske, fuske.

fospå, no. se fodspor.

fosrad, no. fosraj æn best. -rapn
(S. Hald h.) fåresti.

foste, no. se fåresti.

fostre, uo. = rgsm.; hun fastred

ham i vintrer fem, Kr. II. 164. 12; jfr.

Aasen, isl. fostra.

fostermoder, no. få'st^mor æn (D.,

Andst, vestj.); flt. -ar (Agersk., Bradr.,

Sundv.) — jordemoder (s. d.); hendes
mand kaldes æ få'stdmor maé (D., vestj.);

jfr. bademoder.

fot, no. se forte; tf. se få uo.

fotensier, uo. se furagere.

fotjens, no. fotjens æn -9r (Bradr.)

æbleskive
;

jfr. på Bredstedter fris. futjens,

htsk. fortchen, pandekage, æblekage.

fotte, uo. se fødde.

fottig, to. fot9 (Ang.) fjottet (s. d.),

tosset, enfoldig; også en enkelt gang =
fattig; jfr. fåd.

fov, uo. se fuge ud.

fover, no. se foged.

fovl, no. se fugl.

I fra, fho. bio. fra fra fra (Sønderj.

syd f. Ribe, Agersk., Harlev v.f. Århus);

frå frå frå (D., Malt, Andst, Brande s.,

Vens., Hvejsel, Bryerup syd f. Silkeb.,

Elbo h.. Mols, Sundev., Valsb., Ang.);

fræ fræ fræ (Skast s., Rkb., Hmr., Lemv.,

Thy, Agger, Lild s., Mors, Sall., Løgst.,

Gisl., Horn., Heil. h.. Slet h., Åle s., Støvr.,

i

Randers, Horsens, Gjedved, Søvind, Vor,

10 Hads, Ningh.; også glds. Fanø). — 1) om
stedet, tiden, oprindelse: formerne med
lang vokal : frå osv., udtrykker hvilen ; de

andre, frå, frå osv., bevægelse: frå osv.

har tonen, frå osv. er tonløst: frå Da-

rum aw (D.) ; a æ frå Hjærmsh (Vens.)

;

do ska wær fro mæ (Vons.); frå æ møl

å te æ køl, bornerim (Ang.); æ skod æ
frå, frå si hjænøn, frå æ saml^ti, hun gek

frå H o te H (D.); frå m aw kåm hun

20 (Vlb.) hun kom bort fra den [hunden]

;

frå dæn føst daw, gåfi; frå føst aw,

frå æ gron aw (D.); hwar ær I fræ?
go fræ dar! gå bort fra doren; a æ dær

fræ (Lild) o: borte derfra; „n€e skit falk

ha tb it frå dem", Grb. 62. 52; „ehc

låne hæ fro", 35. 2; „så hun let fro

war hil smok" , 104. 62; frå å te (Vens.,

Sams) af og til
; fræ frh fre (Søvind s.)

;

fræ hpn^n, fra hånden; go fræ mø, gå

30 fra mig; han æ fre saml^r^an; hoiv^r æ
db fre? han gh he fre aj, o: han går

bort herfra; fb notv^j fre, o: få noget

tilovers; hhstdr^n æ frh (Søvind s.)

hestene er fraspændte. 2) i forbindelse

med mangfoldige uo., se disse; holde,

være. 3) ræjn i æ frå el. fra (D.) regne

i subtraktionsregning ; se og, i, trækfra;

— jfr. Aasen fraa; isl. frå, glsv. fram, eng.

from, se Fritzn.^ under frå; der-, for-,

40 fri-, henne-, her-, hjemme-, hvor-, i-, ibag-,

ifor-, inde-, langt-, langtom-, neden-,

nord-, oven-, slå-, sønder-, vester-, ud-,

uden-, øster-.

frafalden, to. frå'fåhn (D.) siges

om brød, når det er således bagt, at

skorpen har løftet sig fra krummen, se

fraløftet.

fraflåd, no. afløb; søen har ingen

fra'flod nogen steder, Kr. VI. 78.

frag, to. fraq (S. Sams) fremmelig,

vel udviklet, om småborn; jfr. Aasen

frak, Rietz frak; isl. frakkr; Kalk. frag;

fragtelig, frakkelig, frakkes.

frage, uo. fråci -dr -dt (vestj., D.,
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Rkb.); frqq (S. Sams); frbq -» frdqt

frdqt (Hads h.) — spørge, nok mest om
kreaturer og deres pris; dær ær ef^øn

fråq^n om st igr (vestj.); også i kort-

spil: a frdqsr, o: spurgt (vestj.); frdq

om æn tjærpst (Hads h., Søvind s.); jfr.

Aasen, Rietz frega, isl. fregna; mnt. vra-

gen el. vregen, Sch, Liibb.

fragesolo, no. fråqsolo æn (Rkb.)

et alm. kortspil.

fragt, no. fraqt æn (Søvind s.) =
rgsm., ladning, betaling for at føre; jfr.

mnt. vracht, Sch. Lubb.

fragtbrev, no. fraqthrow æn (D.);

fraqtbrcew et (Søvind s.) = rgsm.

1. fragte, uo. fraqt -dr -H -dt (Søvind

s., vestj.) = rgsm.; også i alm. flytte,

føre, transportere.

2. fragte, uo. fraqt -dr -dt -dt (S. Hald)

fremme; de fraqter it møj.

fragtelig, to. fraqtdU (S. Hald h.)

fremmelig, se frag.

fragterisere, uo. føre, fragte; „huM^en

trower I, te han fragterisiret e smor nier

te e kjøwmann?", Jyd. II. 4. 1.

fragtgods, no. fraqtgbs de (Søvind

s.) = rgsm.

fragtvogn, no. fraqtuwn æn -uwn
(D., vestj.) store, mest overdækkede vogne.

frak æn frak (Agger) — mandsklædning,

hænskor frak (Hannæs) o : afskåren frakke,

spidskjole; frakke, som gor en usynlig,

se Kr. Ævent. 45, jfr. hat, lue, kjole,

troje; gåde: hvad er det, der hænger

på bondens væg og har arme, men ingen

tarme? J. K. s. 40. 18; jfr. htsk. frack hak.

frakkelig, to. fraMa (S. Sams) =
frakkes (s. d.); fremmelig, trivelig.

frakkes, to. frakds (Mors); frakd

(S. Sams) — fremmelig, livlig, munter,

om msker og dyr ; de ær æn frak^s hår

(Mors); se frag.

frakkeskjøde, no. frakskøi et (Sø-

vind s.) = rgsm.

frakommen, tf. kommet fra: j^wæ

do da slet ene, hwa do é føj å frå'-

kom9n?" Grb. 144. 37.

fralle, no. frahr flt. (Lemvig) fregner

20 (s. d.).

I
fralleret, to. frahra (Holstbr., Her-

ning) fregnet; jfr, fregneret.

fraløftet, to. frå'løwt (D.) == fra-

falden (s. d.).

fram, framme, bio. fram til stedet,

fram på stedet (D., vestj., Vejr., Agger,

Mors, Lild, Søvind s., Agersk.)
; fram til st.,

fram på st. (Vens., Thy) — 1) = frem,

rgsm.; træj fram (Agger); kør fram
der forspændte med 2 , 3 el. 4 heste so (Agersk.) køre for døren ; han kom9r gåt

besørgede varetransporten på de store

landeveje fra by til by, for jærnbanen

blev bygget.

fragående, bio. det var ikke fra-

gåendes, Kr. IV. 90 0: det var ikke til

at gå fra.

frahånd, to. fra'hah (Agersk.)
;

p'å'-

hån (D., Bradr.); frå'han (Ang.); fra'-

hæn (Øst. Lyg.); fræ'hån (Thy); fræ^

fram (vestj.) gor gode fremskridt; apr
å fram el. frarn å tahå'q (Mors); „de

æ lont fram!" så æ man, han so sæ
t9bg-q (Klakring), Sgr. XI. 123. 287; fram
å taha'k æ li lånt (Ang.); fram er utvivl-

somt den gamle vestj. form; i nogle for-

bindelser i betydningen: frem hedder

det nu: fræm, go liq fræm, han ståj

fræm o tål, kom fræm mxB H (D.); med
håns (Lild s.. Mors); fre'hon (Søvind s., 4o påvirkning af „tilbage" kan høres: a tåiv

Gangsted); fræ'hån el. -håns (Agger)

dæn frå'hån hæst (D.) den, som går til-

højre for kusken, se fjærmer; modsat:

tilhånd, nærhånd; æ hæst gær fra'han

(Agersk.); een ka go fræ æ hån (Thy)

om hesten ; bøje frahånds af (Ang.) dreje

tiihojre med hestene ; dæn fræ'håns hæjst,

å go fræ'håns (Lild s.) ; d<en fra}vi>n (Andst)

;

fræ'hån9 (Sall.); dæn hæst, dær gor fræ

hilæ't tefra'm o tehå'q (D.) o: hen og

hjem. 2) i særegen betydning: ud i

køkken, forstue, stald; fram (Vens.) =
uk i cykdnt; go frarn, (vestj.) o: gå ud

et af de nævnte steder, ligeså Agger;

han æ fram, ude i stalden, også Ang.;

fram i æ hjkon, brøqss (Mors); fram ar

æ kqkdn, bå^s (Bradr., Fjolde); hwa æ
de, dær leq^r in o for si mad fram?

æ hån (vestj.); hwans fo jæn å 9m (/pr so (vestj.) gåde om bilæggerovnen, der bliver

fræ'hån (Agger); jfr. Rietz: frå dej! til- fyret i den fra køkkenet; „da hun gik

hojre, se frå 2. fram ve stållen, hwo Palli Krænsenstued",

frakke, no. frak æn -9r (Mors); Blich. Bindst., da hun gik ud ved stal-

flt. -3 (Søvind s.); frak æn -9r (vestj.); den ...; jfr. Aasen, isl., svensk fram;
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frammen, frammer, frammest; frams, til- ' (D.); framgold [et] (Ang.) — forstue;

framme, viderefram i; lige-.

framad, bio. framaj (Silkeb.) fremad

;

kom fr— O: vinde formue, kræfter eller

lign.

frambede, no. framher æn -hersr

(Vejr.) på træsko, den forreste forhojning,

klampe, under dem, den bageste ved

hælen hedder bagbede.

framben, no. frambipn é best. -tio

flt. -bijm (Vens. ; Vejr., Agger) ; flt. -bij^n

-bjæn (Mors); flt. -bijdn (D.) — forben,

også: de framd bipn (Vens.).

frambesætning, no. frambdsætndri

æn (vestslesv.) alt, hvad der hører til

gårdens ydre drift, kreaturer og avisred-

skaber.

frambov, no. frambåw æn (Agger)

;

æ frambåw (D.) forbov på dyr.

æ sæ9k stær å æ framgoh (Angel) sæk-

kene står i forstuen; jfr. husgulv.

framgulvsdor, no. framgoldar æn
(Lyne s.) døren fra forstuen til opholds-

stuen.

framhjul, no. framhywl e best. -t

flt. -hywl (Vens.) ; flt. -hywl (Vejr., Mors)

;

framhjul æn = flt. (D.) — forhjul.

framhus, no. framhus æn (Vejr.)

køkken, bryggers.

framkjærner, no. framkæwr flt.

(Lindk.) == framkorn.

framkommelig, to. framkomab (Ag-

ger) fremmelig; han hår otti wæt så

fr— O: dygtig fremfor de fleste.

framkorn, no. framkuwdn (Andst,

Rkb.) mods. agterkorn, er det vægtigste

korn, som flyver længst frem ved kast-

frambøste, no. frambøst æn -ar2oningen = de framast kuw9r (Thy).

(Rkb.) skinken ved forbenet på svin,

mods. bagbøste.

framdor, no. framdor æn best.

-don (Vens.); framdar el. framdar æn
(Agger) — køkkendor.

fram-ende, no. framæn æn (vestj.)

;

framdræn æn (Lild, Agger) — forreste

ende, for-ende på en vogn, et dyr; no

skal I tå dr fræ æ framæn (Agger).

framkrop, no. framkråp æn (D.)

forkrop.

framme, bio. se fram.

frammelig, to. frameld (D., Vejr.,

Agger, Bradr., Vens.) fremmelig, temme-
lig langt fremme; fr— mæ æ arbad, æn
fr— dræti (vestj.); „lave fr— til barsel"

(Vens.), være nærved at føde, jfr. falds-

fode; ofte i nedsættende betydning: vidt-

framfald, no. brokskade; et barn so gående (Salling).

kan få fr— , når den frugtsommelige
j

frammen, bio. forfra o: gennem
moder går over et dige og der falder

}

køkkenet
;
go framan ej (Vens.) ; sæt dæn

en jordklump ned efter hende, og hun ' gryjd framan te' epo pal (Lild s.) sæt

forsommer at lægge den op, Kr. VL den gryde foran på palden (ildstedet);

253. 11.

framflygtig, bio. framfløwt^ (Rkb.)

for tidlig på veje med sit arbejde, ikke

i rosende betydning.

frarafod, no. forben; i tim. : hqj

framøn te dar , framdn en (sts.); jfr.

Aasen framan.

frammer to. komp. af fram (s. d.);

de framdr aqstol (Vens.); de franpr be9n

(M. Slesv.) , det forreste ben ; se smsætn.

kam wal framøU mæ hans framfédr 40 frambipn, -æh osv.

(Vens.) o : han var næsvis.

framfor, fho. fremfor; fræmfår
dit (D.); fram fuw9r, men: de tår æ
fram fo de åht (Agger).

framfusende, to. fræmfus^n (D.) =
rgsm. frem-.

framfører, no. framførar æn (Vind

s.) forlover, brudefører.

framgang, no. fræmgåri æn (D.);

framgåri æn (Rkb.) = rgsm. frem-.

framgangsmåde, no. framgåtismåd
æn (Agger) = rgsm. frem-.

framgulv, no. framgol æn -9r

(Agersk., Brader,, Sundv.); fra'tigol æn

frammers, no. franps e best. -t

(Vens., vestj. ; Rkb., Thy, Mors, Sall., Lild)

;

framdls et (glds., Søvind, Vær) — køkken

(vestslesv., vestj.) ; men vistn. også glds.

:

bryggers (sål. Søvind, Vær), idet bryggers

og køkken i gamle huse har været ét

rum; store fr— , bryggers; lille fr—

,

køkken, Kr. VIII. 221. anm.; se mellem-

dor; de næj9r framas (vestj.?) bryggers;

sojen gwl (fag) te franps o: kykan å

brøqi)s (Lild s.); jfr. Mejborg s. 90; se

forgulv; uder-.

frammersdor, no. framdsdar æn
(Thy) dor fra køkken til opholdsstuen.
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frammersgulv, no. fram^stgwdl ed

(Himmerl.) køkkengulv.

frammerst, to. superl. af fram (s. d.)

;

(læn fram^st i æ flak (vestj.); de fratn9st

kuw^n, se frarakorn; tejpr o drek hræh-

tvin, dær æ han jcen a dæm framsst;

føst o framdst (Agger).

framrå, no. framrå æn (Vejr., Mors)
= forrå; forrede af vognen uden hjul;

se framstelde.

framsagn, to. framsawn (Søvind s.

sj.) skal betyde: forudseende, forsynlig

(Søvind s.) ; er betydn. pålidelig, må hen-

vises til , savne over" o: betænke, over-

veje; er fra Torrild opgivet i betydn.:

stærkt fremtrædende i ord og væsen,

fræk; jfr. framsigende.

framsigende , to. framsæjsn (D.,

Spentrup); framsåq^n (S. Hald) — om
msker, den, der er for rask til at sige

sin mening; „I æ no olti så framsågin",

Yuelb. s. 1 1 ; se framsagn, framtalende.

framskud, no. framskåd æn (D.)

fremgang, vækst, om korn, kreaturer;

æ kuw3n hår fåt æn gmp9 fr— i dæn
hær tij.

fr£fmsmæk, no. framsmæk æn (D.)

forsmæk på vognen.

framsomi, to. [framsom'] (Ang.) om
alt, hvad der bringer noget til at frem-

mes; det er f— t at tage en bred fure

med ploven; en stor spade er fr— at

grave med; gamle folk er ikke så fram-

somme til arbejdet som unge.

framst, bio. frams fo'r, frams no'

(Ang.) fremfor, i sammenligning med for,

nu ; de æ nioj hæj9r no frams el. framst

far (D., vestj.).

framstand, no. æ framståh (Holmsl.

kl., Lonb.) kaldes afstanden mellem fiske-

garnets tragt og den forreste „ kalv " (s. d.)

;

jfr. ruse.

framstelde, no. framstæt (Rkb.)

forrede på vognen.

framsværm., no. framswarm æn
(Vejr.) = forsværm.

framsynt, to. framsynt (Vens.) haj

æ fr— o: han kan se tilbage i tiden,

om kloge mænd; se framtid; framsynH
(Søvind s.), som kan se ind i fremtiden;

det bliver man ved at fortære et stykke

af en kongesnogs krop, se Thiele, Folke-

sagn II. 31, jfr. hugormekonge.

framtalende, to. framtålafi (D.);

frærntåli (Vens.)= framsigende, udsigende

;

jfr. brev 1.

framtand, no. framfæn æn (Thy,

Mors) fortand.

framtid, no. framtij (Mors) den
forbigangne tid; tiden, man er kommet
igennem for at nå nutiden, jfr. frammers.

framtoj, no. æ framtoj (D.) for-

tojet o: bringe og forben på hesten;

10 CB fr— æ gutp9 o æ hæst.

Frands, no. Frans (D.); Fråjs
(Vens.) — alm. mandsnavn ; Hans Från-
sdn; jfr. htsk. Franz, af fr. Franqois;

rov; gal-.

frank, to. frimodig, nok især i udtr.

fri o frank (vestj.); „dærfor gor a frank

huer manne æ fåknyt", And. Begr.
;

jfr.

htsk. frank, af fr. franc; jfr. isl. frakkr,

I

se frag.

20 Frankrig, no. Fraykriq (vestj.) ==

rgsm. ; Fr— forekommer i æventyret,

Kr. V. 184. 329; VII. 283.

fransfus, no. fransfu's (vestj.) et

kortspil = fus (s. d.).

fransk, to. fransk (D., vestj., Agger)
— 1) == rgsm.; „hwhm de kle dem åpå
frqjsk, di ma fryjs åpå dansk" , Grb.

233. 76. 2) vigtig, særlig om den, der

er fornem i mål (Agger). 3) frqjsk
30 (Vens.) er den, som går stærkt udad

1 med tæerne.

franske, uo. fransk -dr -dt -at (D.

;

Vens.); fr— o æ hipn, gå med stærkt

udadvendte ben, om heste, msker; en

hest, som gor det, kaldes en „fransk-

mand" (D.); æ hæst franskdr gråw slern

(Andst); hqj frajskar åpå hjæn (Vens.).

franske træsko, no. fransk træ'-

sku flt. (Silkeb.) træsko med træbunde
40 og læder-overstykke.

franskkarl, no. hun var af de her

franskarle, Kr. VIII. 264. 449, af fransk

herkomst.

franskmand, no. fra'hskma^ æn
(D.) = rgsm.; se franske, fransoser.

fransoser, no. franso's9r flt. (Søn-

derj.) — 1) franskmænd. 2) syfdis (Rkb.);

da Vestindien var opfundet, blev den syge,

som man kalder „pokker" el. „fr
—

",

50 bragt derfra og hid over til Europa,

J. Saml. II. 75; sygdommen kaldes htsk,

frantzosen el. das bos frantzos og er

kendt under navnet fra 1493, se Weig.

Wb.
;

jfr. fordærvet, beskidt.
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fraråde, uo. fræ'rå (Agger) =
rgsm.

frasige, uo. fræ'sæj (Agger) =
rgsm.

frasprukken, to. frå^sproken (Sun-

deved); æ taw æ f— ; siges om hør, når

det efter rødningen har været lagt til

torring, og man ved at gnide på det

mærker at taverne løsner sig.

frasser, no. frasdr flt. (Valsb) op-io

tojer, om horn
;

jfr. htsk. fratze, der sam-

menstilles med fr. frasque, lojer.

fratræk, no. fratræk æn (D^, Andst)

handelsudtryk, ingen fr— på stude osv.,

afsætning; også om maden, dær ær
erian f— læipr (Andst) folk er mætte;

jfr. trække fra.

fratrækker, no. fråtrækdr (Lindk.)

den, som i høgabet tager mod det af-

forkede hø og korn ; spøgende : æ f— 20

æ stowt om, appetiten er dårlig
;

jfr. væk-

slæber.

fravn, no. se fregne.

fravorn, to. fræworn (Thy, Mors);

fræwårn (Agger)
;
fræwbrdn (Lild s.) —

undseelig, om born; jfr. fjale, skalu.

fre, no. uo. se frede, frø.

fred, no. fræj æn (D., Malt, Søn-

derj.); fræd (Agger); frej (Heil. h.); fræ
æn (Vens. ; Søvind s. også frej) ; fre (Silke- »o

borg, S. Sams)
; fred æn (Støvr.) == rgsm.

;

i fræd o row (Agger); fred9ns lins,

grænse mellem sandflugt under offentligt

tilsyn og andre jordlodder, den afmærkes

ved fredms duw^ldr (Vester Horns h.);

di ku int vær mæ fræj få hin (Ang.),

i fred; gus fræ'j! (vestj.) alm. hilsen;

hol fræj (Agersk.); ,våhere gi ow hans

frer wos let, så glaj vi da om en frere",

Jyd. I. 48. 2 (Lisb. Terp)
; JiaJ tene åpå 40

fræ å en for", Grb. 13. 26; „i do fræ-
s9ns" , Grb. 88. 53, udråb; te fres (Sø-

vind s.)
;

jfr. Aasen fred, isl. fri5r hak.

;

mnt. vrede Sch. Liibb.
;
guds-, hus-, lande-,

mark-, tyr-, u-; -freds, frifra.

fredag, no. fredø (Søvind); fræjd^

(Agger)
; fræja (D.) = rgsm. ; om fredan;

å fred9, på fredag; sist freda, i fredags;

hwa daw ær H ? — de æ fræjda (el. fræja)

få dæå, dær e'^sn håk for (vestj.) ordspil 50

mellem fredag og freds-dag, jfr. Nyrop,

V. Sk. s. 1 10; negle (s. d.) skal skæres om
fredagen (Søvind, vist alm.), jfr. Thiele,

Overtro nr. 130; Grimm Myth. '
II. 1092;

Wuttke nr. 71 ; Busch 16. 97; fredags vejr

er næste uges vejr ; som vejret er om for-

middagen, bliver det i ugens første halv-

del ; som det er om eftermiddagen^ i sidste

halvdel, Kr. IX. 25. 245, jfr. Junge 256

;

Wigstr. I. 127; jfr. Aasen fredag; isl.

frjådagr, egentlig friggjardagr, Friggs dag

;

Grimm Myth.^ s. 112 flg.; dag; bede-,

hellig-, lang-.

Fredag fugleast, no. se hvide Tirs-

dag.

1. frede, no. fre (Rkb.), no hår vi

håd æn gowd fr— , frihed for arbejde.

2. frede, uo.

frej -dr -H frept (Agersk.);

fræj -9r fræj fræj (Andst);

fre -dr fræj fræj (Rkb., Agger); nf.

fræ (Mors);

fre fre frej frej (Søvind s.);

fre frer9 el. fræj^r frejd frej (Vens.)

== rgsm.; frede korn for kvæg (Agersk.);

han hår æn guw9 fræj krap (Rkb.)

fredet o : frisk til arbejde ; han æ fræj te

æ arhdd (Rkb.) ej overanstrengt; æ hæst

stor å ær fræj, sparet for arbejde; fre

æ klæj3r, æn hat, æn aq^r (Rkb.); du
skal et fre o tål om H, spare; de ær et

å fre te (vestj.) spare på; fre o æ klæjar

(Sall.); hwa skal 9t freds p får? (Sall.);

hqj fræj9r ham ehc (Vens.) taler ham
hårdt til, sparer ham ikke; jfr. Aasen
freda, isl. friSa; frifra, førm.

fredegræs, no. æ fræjgræjs (D.);

fre- el. fræjgræs (Agger) — græs, som
fredes til høslæt.

fredegård, no. lille hegnet plads

foran gårdens vinduer, vinduesgård (Kol-

ding egn).

fredeklæder, no. freklæjar flt.

(vestj.)
; fræs-klæj3r flt. (Agger) — stads-

klæder.

fredekløver, no. fræjklowdr flt.

(Malt) første års kløverafgrøde.

fredelig, to. fræjdb (Malt, D.);

frædld, frel9 (Vens.); fræddh (Agger);

freld (Silkeb.); frdMd (Støvr.); fre^ld

(S. Sams)
; frejjld (N. Sams) = rgsm.

;

„e tål9 å frædh m^sk" , Grb. 17. 11;

fræl9 mæ hans klædr, skånsom over

dem; fr— mæ hødrn, nænsom (Vens.);

se U-.

fredelighed, no. fræjbhijdd (Malt)

= rgsm., fredsommelighed, fred; de æ
rår mæ fr— i wå nåbolaw.
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Fredericia, no. by i Østjylland;

kø te Fred'^ri's mæ kænvæUr), (Randers)

o: snorke; jfr. horke, torsk (Århus).

Frederik, no. Fred9rek (vestj.) ikke

meget alm. mandsnavn;
Frederik ær æn korp hår,

Hans de ær æn slæma skår;

Fred^rek æ føj ohmhuw9 (skaldet) å

hårfuwdd,

øue hinne nies", Yuelb. s. 10; spiser

man spættede, vilde fugleæg, får man
fregner, Sgr. VIII. 118. 508, se Wigstr.

I. 125; jfr, Aasen isl. frekna, huk,, han
anfører også formen fraknor flt. ; sv.

fråkna; fralle, sommerspotte.

fregnet, to, frawnørd (D., Agger,

Bj, h., Gjedved); frændrd, frænt, fræm
(Vens.); fræjndt (Hornb, s.); fran9r9

mæn Hans æ føj_ i hans ^ms/rwr .' lo (Støvr., S. Hald, Søvind s,); fræmrd
(Mors), jtr, Sgr. I. 30. 107

kong Fr. den Sjette indkommen i æven-

tyret, Sgr. V. 185; jfr. isl. FriSrekr, htsk.

Friedrich, betyder: fredsfyrste.

fredestue, no. freståw æn (vestj.;

Ginding h.) stadsestue; jfr. Mejborg s. 96.

fredesæng, no. fresæti ^^ (vestj.;

Sall.) gæstesæng; opsattes i storstuen i

Salling, se J. Saml. IX. 345 ; kræmmeren
fik anvist en fredesæng i gæstekammeret, 20

Sgr. IV. 142. 58.
I

fredløs, no. J. T. 221, en plante,

blå skjolddrager, scutellaria galericulata L.

<Ålb.).

-freds, no. se til-,

fredsens, no. i udråb: „I, do fræ-
3dns! ser hérmqf , Grb. 88. .53; gi. eje-

form af fred (s. d.) med underforståelse

af: gud.

fredsforstyrrer^ no, fræsfostyr^r so

<Bn (Agger) — rgsm.

fredsklokke, no. klokkeringningen

aften og morgen, se J. Saml. IX. 272. 33

(Asferg og Bjerregrav Videbog).

fredsted, no. frestæj æn (vestj.)

fristed i leg, jfr. fulle; i legen klapud

råbes: a skåvdr dæj te o ta freste, jæn
tåw træjj (Ølgod); se bo, frelsted, knæle.

fredstid, no. = rgsm.; i frestijdr

flt. (D.), i fræstij (Agger);

i frejstier ", Blich. Bindst.

fregat, no. friga't æn -dr (Agger)

— 1) et slags fuldrigget skib. 2) hojt,

stolt kvindfolk; jfr, fr, frégate, ital, fregåta,

opr. lille skib, som drives frem ved årer,

fregne, no, frawn æn -dr (D., Agger,

Bj. h., Gjedved); fræn æn -dr (s. f, Ran-

ders); fræ^n æn -9r (Rkb,, Hornb, s,);

fran æn -9 (Søvind s., Støvr.); fræn æn

(Agersk.) — fregnet; jfr. fralleret, horn-

spætteret.

frej, no. uo. se fred, frede.

frejlig, bio. ganske vist; kan høres

nu og da : de gor han da fræjh ! (Malt)

;

så rejser knægten da frilig af igen, Kr.

IV. 293; jfr. htsk. freilich, plt. frilig.

frejslinger, no. flt. se frislinger,

frejst, no. uo. se frist, friste.

frelse, uo. fræls -d -t frælst (Sø-

vind s.; Vens.) = rgsm.; „frå dej da
ivar haj frelst frå å hlyw woruwl" , Grb.

142. 25; jfr. Aasen isl. frelsa,

frelser, no, frælsdr æn (vestj.), best,

frælsdrm (Søvind s,), i religiøs betydn,

om Jesus.

frelsted, no. frelste {Gtv'xmsiv.) frelse-

sted, fristed (s. d.).

frem, bio. se fram og smsætn.
fremmed, to. fræm (D., Vens.);

fræmdt (Andst, Røgen) — 1) = rgsm.;

imæl fræmd (D.) ; i æ fræmdr (M. Slesv.)

i det fremmede o: blandt fremmede;
guj nål fræmd man i fræm Ian ! (vestj.)

;

de komd mæ ek fræm fuwdr (Agger);

o: jeg undres ikke derved; se vild-. 2)
bly, tilbageholdende; no må do et vær
fræmt, do ska vær som hjæm (Andst),

høflig indbydelse til gæster; han Id^ så
di slår kun 40 fræmt (Søvind s.) om den, der anstiller

sig uvidende om noget. 3) brugt som
no.: gæst; „de wa stu frcmd i gor",
Grb. 9. 51, der var fornemme gæster i

gårde; ta te håpn, I fræmt, få dejd

Uqd klompdrdn (Søvind) tag til bunds, I

gæster, thi der ligger bollerne, nemlig
når man spiser suppe af fad ; ordet bruges
undertiden i navneords form: æ frætndtdn

kdmn? fremmederne o: de fremmede
frændr (Agersk.); fræn æn -dr (Vens.); 50 (sts.). 4) gæster i særegen betydn. =
frænd æn = flt. (Sundv.) — fregne; i lus (vestj.. Vens., vist alm.); han hår
Sundv. en filippens; råd mod fregner er fræmd i æ huwd, dær æ fræmd i æ sæti

at vaske sig i frøslæbber (s. d.), Kr. IV. (D.)
;

jfr. Aasen framand ; isl. framandi (eft.

392. 502; „hun hae wa\ manne franne Haldorson), sv. frammande; htsk. fremd.
Feilberg: Jydsk Ordbog. 24
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fremmedstue, no. fræmødståw æn
(Thy) skænkestue.

frepbuer, no. se fritbor.

frer, no. se fred.

frest uo. se friste.

fret, no. se fritte.

1. fri, to. bio. frij = flt. (D., vestj.

;

alm.); frij el. frie = flt. (Vens. hak.

huk. itk.); frij el. frit (alm.); fréf

(Klakring se Sgr. XI. 125. 316, ligeså i

o

Skader) — 1) ubunden, uafhængig, a ær
æn frij maé; i frij el. frie nic^, de æ
frit, m æ frij el. frie (Vens.); så frij

som æn fåwl (vestj.); vær o frij fuw9d,

ha frij hindr (D.); også: hun wå hipl

frij ve dt (D.) O: hun lod sig ikke for-

bløffe el. kyse. 2) rask; do må go

nåtv9r frijdr! (vestslesv.) noget raskere;

do ka tæj 9m liså frij som di korner

(D.) ligeså rask som de kommer. 3) 20

uskyldig, sagesløs; „a' ved mæ frij!" så

han æ dræy, di spur ham om, hwæm
dær håd skabt værdm (vestj.); i lign.

betydn. upersonligt: de ær et frij (vestj.)

o: det kan ikke nægtes; de tvår et frij,

te han hlow let skalu' ve dt (D.) det kan

ikke nægtes, at han blev noget skamfuld

derved ; ka do gy måq te de' ? — ja, de

ka æ sajt! — næj, do æ frij! (Agger);

også: de æ do frij fuw^r o ka $f«/j3r;3o

— „æ do vre?" „de ær et så frij!" —
også: „de ka a' gyj^r!" „næj hål, do

æ frij!" (vestj.) nej holdt, du magter

det ikke; — „hår do nøj?" „tu, a ær
et frij!" (Mors) o: jo, jeg har. 4) sikker,

tryg, jfr. brand-, dirke-, flod- osv. ; hål

jæn frij får, kyjsv sæj frij (D.). 5)

ledig, fri for arbejde; gi æ bon frij, give

hornene fri fra skolen; a hår abr æn
frij tim (D.) ; her kan også nævnes udtr. : 40

vi hår da æn frij uq te ywl ino' (vestj.)

O: en hel uge, der ikke berører julen,

og som man endnu ikke er inde i; han

gik frij o æ sesjp'n el. han trak sæ frij

(Agger). 6) uhindret tilgængelig; do ka

frit go in (D.). 7) frit tilstået uden

særskilt betaling; do ka fo frij husnøri

ve mæ i vinter (vestj.) frit husly
;

jfr. Aasen

fri; mnt. vri, Sch. Liibb. ; htsk. frei, eng.

free ; brand-, dirke-, fejl-, flod-, plet-, so

rane-, skatte-, sorg-, svide-, tjeneste-.

2. fri, uo.

frij -dr frij frij (D., Andst; Agersk.,

Ång., Bradr.);

frij frifr frij frij}6 (Agger);

frij -dr frijd frijd (Vens. sj.);

fri -d -H -dt (Søvind s.) —
1) = bejle (s. d.); fr— mæ hin (Bradr.)

være forlovet med; „de frier sammen*
(Ang., Vlb.) er forlovede; ,fri sig ind

til " pengene, stedet (Ang.) o : få ved gifter-

mål; „fri med" 1000 daler o: have så

meget at byde en pige; „det friende"

har N. N. gjort o : det parti har han bragt

i stand
; „ det friende er forbi " o : det parti

er hævet (Ang.) ; alm. frij te jæn (D.)

;

æ dl frij te' dæ (Gram) ; hvorledes karlene

i Handbjærg ved Struer frier, se Sgr. VII.

174, 770. 2) borneleg: ska vi leq: o frij!

(D.); hornene deler sig i to partier; de,

som forestiller friere, går udenfor; inde

i stuen sætter et vist antal piger sig på
rad, alm. tre el. fire, og aftaler ind-

byrdes, hvem hver skal have; så kaldes

frierne ind, en for en; han kommer,
bukker for en af pigerne: er han den
rette, rejser hun sig og nejer for ham
eller giver ham hånden, er han den
urette, rejser hun sig og vender ham
ryggen; den modtagne bejler får lov til

at blive inde i stuen, de uheldige må
vedblive at gå om igen, til de træffer

den rette; se bejler; legen kaldes: hal

in o hal ud (Plougstrup) , se kattehale;

jfr. Aasen fria, isl. frjå; htsk. freien; mnt.
vrien el. vrigen, Sch. Liibb,

;
goth. frijon,

elske, se Weig. Wb.
3. fri, uo, udholde, synes kun brugt

i nf. og nt. a frijdr et å go læt^dr (Mors)

jeg kan ikke udholde at gå længere, el.

a ka et fri dd å go; a ka et fri å go

bårfud (Lild) udholde for kulde at gå
med bare fødder; a skul uwd, mæn a
kan ejt fri dd (sts.), jeg kan ikke ud-

holde det.

4. fri, uo.

frij -dr frij frij (D.);

frij frijdr frij frij'd (Agger);

fri -9 -dt -dt (Søvind s.) —
gdre fri; han frij mæ får æn slem ræjs

(D.); guj fri wbs el. friwds! el. guj fri

wds da ival! (Søvind) med endnu stær-

kere eftertryk.

friaf, no. på Fanø siges: ska vi

så ha æn frija' ! udtr. betyder : en pons

;

den, der i kortspillet får det sidste stik,

drikker frit.

fri at stå, no. fri å stp (Støvr.)



fri begravelse—frimurer 371

en leg på is; den, som tager, A., slår

og siger: stg! så må vedkommende blive

stående; den utagne kan løse den, som
står, ved et slag med ordet: fri! sejren

er først vunden af A., når alle står.

fri begravelse, no. fri hdgraw9ls

æn (Mors) begravelse, hvortil der ikke

er udgået særlig indbydelse, men hvor

venner samles, som de lyster, alt efter

kundgorelse i avisen (Jølby).

fribojle, no. fribojl æn (Mors) fri-

gilde, omfatter fribegravelse og fribryllup

(s. d.)
;

jfr. 2. bojle.

fribonde, no. frihun æn (Als) per-

son i et kortspil, måske svinepisker (s. d.).

fri bryllup, no. fri hrøhp (Mors)

bryllupsgilde, hvor gæsterne møder uden
indbydelse, se fri begravelse (Jølby).

fridag, no. fridaw æn (Søvind s.,

D.) = rgsm.

frier, no. frijdr æn (D.); fri9 æn
-rd (Søvind s.); frister æn -dr (Valsb.)

= bejler (s. d.): gåde om nødden: law

æ vår ori å vidr . . . ens frist9r9r hai æ,
mæn Imv æ hlow mørkdhrtmi, mane fr—
fæk CB, (Vlb.) ; fortællinger om friere, Sgr.

XI. 15.18.19.20. 23.35.36. 33. 56-r33. 66,

Gr. GL d. M. III. 45, Sv. Landsm. VII. 8

nr, 1 ;
jfr. bejler, kjæreste.

frierbrev, no. fridhræw H (Søvind so

s.) = rgsm.; så skrdw dæn dansk koi^

sin son et fridbrow te' hin, J. M. 65.

frieri, no. fridri'f æn (vestj., Sø-

vind s.) = rgsm.; indledes tit med en

handel, jfr. Fb. Fra H. s. 91, Gr. GI. d. M.

III. 42 ; også fig. : a ær ud o fi— ida'w

(Lindk.), når bonden går ud om en dag-

lejer.

fri forlov, udro. fri fålå'w (Lem-
vig) i leg = frifra (s. d.).

frifra, udro. frifra' (Ribe) siges

af bom, der leger, når de vil gå ud af

legen = a her mi friher (Vejr.), fræj!
(D., Mellemslesv.)

; fræj salt, a æ et i

mæj (D.); a fræpr mæ, a b^fre^r mæ
(Mors), a frear mæ (Lyne), ty fré (Øst.

Starup); når alle deltagerne vil afbryde

legen, råbes: pi poj, fre mæ stol, hwar
a stor å hwar a ggr; [når man melder
sig til^ leg igen, siger man: fræj ær åp-^o

gin (Ars h.)]; a frap (Åbenrå); pdfrål
(Vlb.) ; sivifri (Lindkn.)

;
jfr. ptoj, tyrfred.

frihed, no. frihipd æn (D.); frihei

æn (Søvind s.); friher (Vejr.); frihje

huk. (Vens.) — 1) = rgsm.; no æ vi

dw9r æ frihipd, glds., sagdes, når Søn-

derjyllands grænse var overskreden nord-

til, der fandtes nemlig syd for Kongeåen
storre frihed i handel og vandel end nord-

for; æn friheisman (Søvind s.) = rgsm.

2) en fælled nær ved en by (Vens.),

„gjenne kreaturerne ud i friheden", Mb.

frikirke, no. frikérk æn (Søvind s.)

valgmenighedskirke.

frilig, bio. se frejlig.

frilod, no. frijlåd æn (D.) lod,

som trækkes ved sessionen og som fri-

gor den værnepligtige; et sådant kan

man trække, når man medtager en seddel,

hvorpå står skrevet: filibum strit maso
franco, Kr. IX. 391. 55.

frilærer, no. se friskole.

frimurer, no. frimur9r æn (D.,

vestj.) = rgsm.; almindelig er forestil-

lingen om grufulde ting, der bedrives af

frimurere ; en fr— er et afskyet og frygtet

mske; , bonden frygter lige så meget for

paven som for Satan og frimurerne",

Junge 238; han har solgt sin sjæl til

fanden (s. d.) og bærer dennes bil-

lede på sit bryst; fr^ må i et mørkt

rum underskrive pagten med djævelen

med deres blod , kan derfor ikke finde

ro i graven, men går igen, Sgr. X.

189. 467; de har penge nok, som djæ-

velen giver dem, på pengekisten ligger

en sort, skummel hund og holder vagt,

Kr. VIII. 323. 548, VI. 228. 312; de véd

forud, når de skal dø, Kr. IX. 77. 818;

ingen kan stjæle sig til at overvære

deres møder, de kan straks mærke, ,når

der er et oje for mange " ; de går ikke

til alters, Sgr. V. 206. 787; de skal levere

raenneskekød til tryntyrken (s. d.), og

derfra får de deres mange penge, Kr. IV.

407. 635; de slagter msker og sælger

kødet til Hottentotterne og får en tønde

guld for hver tønde mskekød. Junge 184;

i Sall. har man endnu forestillingen om,

at formanden for lavet tegner med blod

et billede på væggen af den, der op-

tages i samfundet; den optagne sværger

på ikke at røbe hemmelighederne og

ikke at ødsle for svært med pengene;

bryder han sin forpligtelse, falmer bil-

ledet, og formanden kan så dræbe den

mensvorne ved at stikke et spyd i bil-

ledet, J. K. 415, 1389; de har et hjærte,

24*
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der svømmer i en skål blod, når man
stikker i hjærtet med en knappenål, kan

man dræbe hvemsomhelst (Ribe); se

endnu Sgr. II. 12. 9, jfr. Z. f. M. I. 242. 21

;

den her fremdragne overtro fmdes også

i udlandet; en person fra Norge har

fortalt mig om et svært opløb, der fandt

sted i Kristiania, og som medførte, at

pøbelen stormede frimurerlogen, da der

var kommet et rygte ud, at frimurerne

havde slagtet og saltet en ung pige for

at sælge hende til tyrken; lignehde fore-

stillinger i Tyskland, se Wuttke nr. 387,

Strackerjan nr. 205 flg., Knoop 60. 117,

Kuhn N. S. 400. 116; se voksbillede.

frimærke, no. frimærk æn (vestj.)

= rgsm. ; de ska vi ha æn fr— p o læ

læf el. go vi9r (D.) siges spøgende om
noget og til noget, man betragter som
logn.

fripas, no. fripas æn (D.) attest

for at have aftjent sin værnepligt el. være

kasseret ved sessionen; fribillet til rejse

på jærnvejen, således som den udstedes

til handelsmænd eller funktionærer.

friplads, no. frij- el. fricplas æn
(Vens.) fristed i leg, jfr. fredsted, fulle.

friplov, no. navn til en gård i

Bollerslev sogn ved Åbenrå; den var fri

for alle skatter, se Thiele I. 323.

Friser, no. fris æn — flt. (Bradr.)

;

fres æn (Fjolde) = rgsm., et folkenavn;

ur i æ Fris, ur ve di Fris (Bradr.);

it fris o9r, frisisk ord; snak fresk, tale

frisisk (Bradr.); æn Fres, snak frest, ur

iblaét di Fres (Fjolde); han ær ud i æ
Fris o slp (D.) o: i det frisiske; jfr.

mnt. Vrésch, Sch. Liibb., Frisland.

Frising, no. frisdii i (Vens.) en

mand fra Fristrop i Vens., se 4. -bo.

1. frisk, no. i udtr. po en fresk (Sø-

vind); apo æn fresk (Lild s.) o: på ny.

2. frisk. to. fresk = flt. (D., vestj.);

fresk flt. fresk (Lild s.); flt. frejsk (Ag-

ger); frisk \fresk'\ itk. frist [frestl At.

frisk [fresk'] (Ang.)
; fresk — flt. (Søvind

s.) — 1) ufordærvet; kom ud i fresk

loft (vestj.) 2) sund, karsk; no ær a

fresk o sun igæ'n (D.); fresk å rask

(Søvind s.); de æ evi^n saq, næ falk æ
fresk, di ka ehda tøk, dær æ nåk i væpn,
Kr. IX. 245. 14. 3) rask, stærk til ar-

bejde; „jej å di fresk^st hsjønc å go

r^n ije'møV , Grb. 16. 17, en af de stær-

keste begyndte at gå raden igennem;

„a hor fresk kbl uw i gori" , 23. 23, o:

raske, stærke karle; „de war i freskd

knæc te å tésk", 80. l; „jéj å dem
stårk9 fresk dstæ' fåran di ar" , 30. 36,

en af dem gik rask foran de andre;

„han wil jan wæ, hons nyt de war, di

prdt9 så fresk om", 98. 48, han vilde

gerne vide, hvad nyt det var, de pratede

10 så rask om; ligeså Lild s.; i fresk ar-

hec9r (Vens.) en dygtig arbejder; jfr.

Aasen frisk; mnt. vrisch Sch, Liibb.;

htsk. frisch, gi. eng. fersc, eng. fresh;

fersk, 1. fire; inde-.

friske, uo. fresk nt. ft. tf. -3r (Hol-

stebro); frejsk -dr -3d -9d (Agger) — 1)

gore frisk, forny; de ska freskds ud (D.)

om hvad der er ved at blive muggent;
se for-. 2) et spilleudtryk : a vel fresk,

20 el. vel ha fresker (t) , el. fåfre'sk^r (t)

0: forlange et nyt sæt kort, hvilket til-

lades, når man ikke har tidr htjio o : det

hojeste kort er under ti; se for-, op-.

friskne, uo. gore frisk; „a tøt, a

sku u i loften å fresknes", Yuelb. s. 64,

jeg tænkte, jeg skulde ud i luften og
opfriskes.

friskole, no. friskowdl æn (Søvind

s.); frijskuw9l æn (Agger) = rgsm.; en

30 skole, som ikke styres eller holdes af

kommunen, men som oprettes af flere

el. færre familier, der selv vælger sig

en lærer til deres born; læreren kaldes:

friskow3llær3 el. frilæra.

fri-skud, no. få fr— o: lykke til

at træffe alt, hvad man skyder efter;

det fås, når man ved altergang beholder

brødet i munden, spytter det ud og

klistrer det op på kirkemuren el. anden-

40 steds og så skyder efter det; eller ved

at skyde mod billedet af Jesus på korset,

el. når man skærer barken af et træ på
nordsiden og dernæst med en messing-

knappenål ridser en åre og så med
blodet på knappenålen skriver sit navn

på det afbarkede sted og skyder tre

gange i djævelens navn derefter, se Sgr

VL 167, Kr. IV. 229. 324, VIII. 289

495 flg., Thiele Folkesagn I. 204, II. 112

50 sættes i forbindelse med Odins jæger

L 320; Fischer 196; jfr. friskytte, fri

snit; den samme overtro findes i Tysk

land, se Wuttke nr. 382, 714, 741

Mullenhoff, Sagen s. 366. 549; Wolf,
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Z. f. deutsche Mythol. II. 28. 5, IV. 126;

Grimm, Sagen nr. 257. 258; Busch,

Volksgl. 31 ; Toppen, Abergl. aus Masu-

ren s. 13.

friskytte , no. friskøt æn -dr (D.)

— 1) skytterne, stigbordet ved den del

af åløbet ved vandmøllen, hvor det over-

flødige vand, æ friwan, føres bort. 2)

skytte, som rammer alt, hvad han skyder

ek fræst ham øw^r hans æwn (Agger)

O: nøde ham til at spise mere, end han

magter; hlyw fræst får dt (Rkb.) blive

plaget for; a hå fræst moj unt i mi

daw (Rkb.) prøvet; de æ dær flij9r frest

mæj (D.) det har flere måttet prøve;

æn ve9 it, hwa dn ska frest fræ mum-
stpn å te awtdns-æn, Sgr. II. 26. 195 (Lisbj.

Terp); fræst man tåldr a ærfq'r^nher

efter, se Kr.VIII. 286. 491 tig., Gr. GI. d. M. io(Sall.); udspørge stærkt (Bradr., Ang.);

II. 98. 65, se friskud; jfr. Wigstr. I.

144 flg. 162, II. 364 flg.

frislinger, no. fræjsUri9r flt. (Lindk.)

;

frislaiiar flt. (Vens.) = rgsm, ; en hud-

sygdom
;
jfr. htsk. friesel ; mht. vriesen uo.,

fryse.

frisnakker, no. person, som har

frisprog (s. d.); „han wa frisnakke, hue

han kam% Yuelb. s. 72.

frisnit, no. have fr— betyder at 20

have magt til at helbrede ethvert sår,

når man kan få redskabet, der har voldt

såret; en mand i Hvejsel, som ejede

den magt, havde altid en række pinde

siddende oppe ved loftet; de var ind-

svøbte og forbundne som lemmer, der

havde' taget skade. Den magt fås kun ved

pagt med djævelen, se Kr. IV. 228. .322.

frispiller, no. frispeUr æn -dr (D.,

nær dit æ fræjst, æ hjernen bæjst (Lild s.)

;

i betydningen: lokke til at gore noget

ondt, hedder ordet: frejst (Agger); jfr.

Aasen, isl. freista.

fristelse, no. frest^ls æn (Søvind

s.) = rgsm. ; do sæts mæ i fræstHs

(Agger) omtrent = i forlegenhed ; i reli-

giøs betydning hedder ordet frejstdls

(Agger), jfr. friste, slutn. ; se for-.

frister, no. se frier.

fritbor, no. frethor æn (D.); frep-

buwdr æn (Agger) = 3. fritte
;

jfr. U. Bl.

I. s. 44.

fritid, no. friti æn (Søvind s.) =
rgsm.

1. fritte, no. når man vil afvise en

nysgerrig sporger, der vil vide, hvor

man er fra, kan svares: a æ frå Fret,

o do km9r mæ et (vestj.); eller: „hwår

vestj.) kaldes den soldat, der trækker so og du fræ?" — „a æ fræ Hærndril" —
sig fri ved sessionen.

frisprog, no. frispråq æn (D.); frij-

el. fricsprdq e (Vens.) = rgsm.; o ha

si fr— ; „de wa jen, dæ had hans fri-

språk ve ham", Blich. Bindst.; „herdr å

nardr hb djæt frijsproq" , Grb. 232. 53;

han hår hans frijspråq dær o law (Agger).

frist, no. frejst (Vens.) = rgsm.;

„dæ iva stakd frejst, få de tvår ene u^n

tow daw å løb åpå" , Grb. 81.7; jfr. Aasen 40

frest hak.; isl. frest itk. ; dags-.

-frist, tf. se u-.

friste, uo.

frest -d -dt -H (Søvind s.)

;

frest -dr frest frest (Bradr., Agersk.;

Ang.);

fræst -dr fræst fræst (Rkb.); tf. fræst

(Agger);

fræjst -dr \_fræjst'\ fræjst (Mors, Thy)

;

frest -dr -d -d (Vens.) —
prøve, friste (Thy, Mors) ; a hå sidl fræjst

dd, prøvet, lidt det (Mors); f— sæ sidl,

presse, anstrenge sig; f— ajdr, anstrenge

sig for at overgå andre (Thy); do mo

„no do æ fræ Hærndfi." — „ja, a æ,

mæn hwår æ do fræ?" — „de ska a

såmæn sæj dæ: a æ fræ Spæqdrbur

sown, å a buwdr i æn leh boj, dær hir

Fret, liq ud i æ sylæn", Kr. IX. 118. 279,

her er et ordspil mellem: fritte o: fritte

ud, være nysgerrig, og fritte o: et lille

håndbor, samt spigerbor o: et stort

svingbor.

2. fritte, uo.

fret -dr fret el. frdpt frept (vestj.,

Andst; Agersk.);

fret -dr fret fret (Agger);

fret -dr -d -d (Vens.);

frit -d -9 -d (Sundv.) —
spørge, udspørge; han hår fretdt dt ud,

fr— får å fo dt o ved; han fret mæ
gråw; fret jæn ud (D.)

;
jfr. Aasen fretta,

isl. frétta.

3. fritte, no. fret æn -dr (D., Agersk.)

;

fredt et fretd (Sundv.); fret el. fret æn
best. -dn flt. -dr (Vens.); fret æn -d (Sø-

vind s.) — et vridbor
;

jfr. mnt. frit, Sch.

Liibb. „nagelbohrer", se 1. fritte; læder-.
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4. fritte, uo. freH fret9r fretH freM
(Bradr.) bore med fritbor.

fritten, to. fret^n el. frit9ti (Vens.)

spørgesyg.

frittesyg, to. fretsyq (Vens.) =
freUvorn (smsts.) spørgesyg.

fritænker, no. frUæiik9 æn -rd (Sø-

•vind s.) = rgsm.

frivand, no. se friskytte 1.

frivillig, to. frivip (D.) = rgsm.

fro, to.? se år-.

fro, frod, no. se fråde.

frokost, no. frokåst cm (Agger,

Mors, Søvind, D.); frowkost æn (Heil. h.,

Øland)
; frpq^st æn (Ringgive, Norv. h.)

— nævnes fra Mors og Lild s. som dagens

første måltid, for davre; her i D. vilde

det kunne siges, når mand og kone får

en kop kaffe om morgenen for sig selv,

mens tjenestefolkene får øllegrød eller

mælkegrød; også: vi ska ha frokåst liq

i æ lysnøfi, så dåw^r, nær vi hår tæsket

æn stun (D.); brød og kaffe, mens søbe-

mad som morgenkost hedder davre (Sø-

vind s.); davre (Agger); æn gu fråwkåst

æ bæpr en etidn dåw9, Sgr. I. 86. 353

(Lisbj. Terp) vittighed; jfr. mnt. vrokost,

Sch. Liibb. ; htsk. to. friih, se kost;

gammelmands-.
from, to. from (D., vestj., alm.) =

rgsm.; „de gæ ålti ui dw9 di frdm!" så

tråhn, han hæn fast i et twbnga (tjorne-

gærde) ve hans skinhbws9 (Tåning); æn
from dy[r, hæst (D.) o: tålig; ja, sin do

be mæ så fromt (Røgen s.) o: så inderlig;

jfr. mnt. frome, frame, Sch. Liibb., dygtig;

htsk. fromm; isl. fromr i smstn. ; ræve-

unge.

fromme, no. = rgsm., gavn, held;

de ska et hlyw dæ te from (vestj.); gypr
nåwH o løk^ns from (D.) o: gore noget

på puf, slump; po løk o from (Agger);

jfr. htsk. fromme, huk.; mnt. vrome,

vrame, vromen, Sch. Liibb.

fromprædiken, no. fromprek^n æn
(Vens.) gudelig forsamling, spottende; a
wa te fr— hæn te Las Krensf>ns; kan

også bruges om et sladderselskab; sag-

tens fordrejelse af froprædiken.

frons, no. se frynse.

fronsk, to. som har den evne at

kunne se syner, høre varsler; „norsk,

høres også i Jylland", Mb.

frontespice, no. frontspes æn (Rø-

gen) gavlside, folkeetymologi, jfr. Nyrop
V. Sk. 37; fr. frontispice; ital. fronte, lat.

frons, pande; spicere se.

frontle, to. se fryntlig.

frossen, to. frøs9n (D.); frøs^n flt.

frø9sdn (Mors); frasen (Ang.); frojs^n

(Andst) — forfrossen; de ær eri9n f— kål

o : han er ikke bange af sig ; æn swålt9n o

æn frøs9n æ næm køs9n (D.), se fryse;

blå-, bund-, for-, gjemmel-, inde-, stiv-.

frossenpind, no. frds9nj)in æn (Rkb.)

en forfrossen person; de ær ey9n fr— ,

også fig. om en uforsagt person; da

manden vidste, te den anden var ingen

fr— , og det kunde ikke hjælpe at få

enten en el. to efter ham, så sender

han en halv snes af Horsens kyrasserer

på jagten, Kr. VIII. 124.

frost, no. frost æn (D., Hvejsel, Ag-

ger); frøst i (Vens., Heil. h. ; Havbro s.);

frøst (Mors)
; fråst æn (Sundv., Søvind s.,

Tåning, S. Hald, Støvr., Sams) = rgsm.

;

om frostvejr og om frost i lemmerne,

æn knak9n fråst (Sundv.) stærk frost;

frøst væjr (D.) flt. frostvejr; én hq9, én

klérir9nd9 fråst (Søvind s.); han stow

hæruwd o tow så moj frost o kul (Agger)

;

vasker man hænder og fødder i den

første sne, der falder om vinteren, er

man beskyttet mod frost, J. K. 373. 1165

(vestj.); huden af gåsefødder er god at

lægge på hænder i frost, Sgr. VIII. 1 40. ,598

;

i æventyret har en gammel kjælling over

fi'osten at befale, Kr. Ævent. 4, jfr. J. K. 5

;

i Henhjær9 ben9 di djæ stej9n å læ djæ

hun go løs i fråstvæjr, Sgr. IX. 1 30. 373

(Levring s.); jfr. Aasen isl. frost itk.

;

mnt. vrost, Sch. Liibb. ; bar-, binde-, knag-,

natte-.

frostugle, no. fråst dq9l æn (Lisbj.

Terp) navn til en person, som fryser.

frost-ur, no. fråstur æn (Randers;

Mds.) frosttåge.

frostvejr, no. fråstvép et (Søvind s.)

= rgsm.; se frost.

frostvejrlig, no. frøstwæjld æn (Ag-

ger) frostvejr.

frov, no. se frue.

frovkost, no. se frokost.

frovst, tf. se fryse.

frue, no. fru æn -9r (D., Støvr.,

Agersk., alm.); frbw æn -9r (vestj.. Mors;

glds. D.)
; frow æn -9r (Agger) — damen

i kort, glds., f. eks. hjåt9r frb'w (D.),
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nu: dam; tiltale til embedsmænds og

lignende folks hustruer og da mest i

best. form , begynder selv i vesteregnen

at blive alm. : de æ ræt nåk, frudn! o:

De har ret, frue! næj hør, ved di hiva,

frudn! (D.); i et vers, formodentlig fra

en leg, hedder det:

a tæq^r te mi fap frbw,

gi mæ let i mi rø el. Idj9n Idw!

gir do mæ let, så korner a tit,

air do mæ moj så kormr a åhr
mijdr (vestj.),

altid anvendeligt, når man beder om at

få noget; dær ær åhr æn fru så riq,

hun ær jo henø ku liq (vestj.) o: hun

går, som koen, 40 uger med sit foster;

spottende: do ær æn næt frbw! (vestj.)

til en kvinde; i byremser: „Jedsted fruer",

,Sgr. I. 15.43, Kr. VI. 346. 218 (Vilslev s.,
|

Ribe) ; Estrup fruer, Kr. VI. 345. 215 ; As- 20

.sersbøl fruer, sts. nr. 219; i gåder om
fruens navn: „nederlagt", „nu", Sgr. IX.

218. 691. 715; leg: se fruens penge; jfr.

Aasen fru, frua; isl. fru, sv. fru; mnt.

vrouwe el. vruwe, Sch. Liibb.
;
glfris. frowe

;

ordet sammenstilles med Freya, og er i

mange* smstn. gået over til at betyde

Jomfru Marie, se frue aften o. fl.; jfr.

Grimm, Myth.^- 1145; dame, frøken,

derefter, Kr. VI. 275. 222 [frbw^r næt];

fyrretyve, Kr. IX. 29. 304; Kok Ordspr.

141. 1580; frue nats tø gavner bonden

mange hundrede læs hø, Sgr. VII. 89. 575.

fruens, no. frtpns (Silkeb.) ordet

er en ejeform ^f frue og er et handels-

navn til kvindetræsko (^. d.).

fruens penge, no. fruans pæti (D.,

vestj.) en leg; de legende sidder f. eks.

10 i kreds; A. deler fruens penge ud, lader,

som han giver hver noget, og siger:

din frue sender dig en daler,

pas på, du den kontant betaler,

men du må hverken sige: sort, hvid,

ja, nej!

for det tillader din frue dig ej

!

el. a sænt dæj æn gaw,

a fruens haw,

do må kypv får dn hwa do vel,

ud9n hwid, stvbt, låri, kart, næj, o ja,

de vel frudn et ha!

hiva hår do så kowt?

B. må så fortælle om sit indkøb, det

gælder at lokke ham til at sige et af de

forbudte ord, så skal han give pant;

legen kaldes også fruens daler (vestj.),

fruensleg (Als), jfr. Sgr. IV. 108. 280, og

er alm. udbredt.

fruens æbler, no. flt. (Als) en slags

jomfru, madamme ; enke-, hav-, morgen-, 30 røde æbler, der er røde i kødet

fruentimmer, no. frudntemdr æn -9r

(D., vestj.); frumtéma et -rd (Søvind s.);

frbw9ntem9r itk. (S. Sams); frowantetndr

el. -tørndr æn (Agger) = rgsm.
;

jfr. mnt.

vrouw^entimmer , Sch. Lubb.^ opr. fruer-

stue; kvinde.

fruentimmerskind, no. se kvinde-

skind.

fruepige, no. frow^piq æn (Vens.)

40 pige, som tjener en frue; „froiv9piq9n

skul hæ hbnt å stowpiqm føl9 mæ 9"

,

Grb. 214. 43.

fruerhund, no. frbw^rhun æn (Mors,

glds.); frowdrhun æn (Agger) = rgsm.;

kaldes alle hunde, der holdes kun til

lyst (Mors); „han skahvt sæ søhn ... te

æ frouhund sprang hæn å napper ham
i de jæn bien". Jæger, I Ferien, s. 42.

fruerstue, no. frbw^rstbw æn (yesl].,

alm. løvefod, alchemilla vulg. L. (Rkb.). so glds.) = rgsm.; stalt Mettelil går over

frue nat, no. frbw e\. fru nat (B.) froverstov-gwol, hun fælder de modige

natten for frue dag; fryser det frue nat, tår', Kr. II. 197. 3.

vil det fryse tredive nætter derefter, Kr. fruesblomst, no. fruesblomst æn

IV. 371. 277; andre siger: atten nætter
|

(Barrit) vistnok calendula officinalis L.;

sø-, spar-.

frue aften, no. frbw el. fru awtdn

<D., vestj.) aftenen for frue dag; frue aften

skal man så kålfrø, så kan planterne stå sig

for orm og frost, Kr. IV. 371. 274; skal

man rykke de pile op, der er plantet

juleaften, og sætte frugttræer istedet, de

skal vokse hurtig og bære megen frugt,

Kr. IV. 371. 273; skal man gå i seng

uden lys, Kr. VI. 276. 226; fr— a— flyivdr

<B stårk 6w9r æ rø haw (D.).

frue dag, no. frbw el. fru daw
(D., vestj.); wo fru daw (Søvind s.) —
den 25. Marts, Maries bebudelse; fr—

skal æ for ta si lam ve si Igr å tak si

håsh9n fur æn gutp9 or (Mors), så be-

høver fåret ikke mere staldfoder; se

stork.

fruekåbe, no. J. T. 281, en plante.
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det fortælles, at når en sådan fandtes

i en mands have el. på hans mark,
skulde han gore gilde for sine naboer,

et sådant kaldtes: frudsgil; om efter-

retningen er pålidelig, er det så for at

få disse planter udryddede som skadeligt

ukrudt?

frugt, no. froqt de (D., vestj.); frdqt

een (Søvind s.) = rgsm. ; moi froqt, froqt-

awl (D.) om træfrugt; gåde om en frugt,

Sgr. IX. 222. 732; jfr. Aasen frukt; mnt.

vrucht, Sch. Liibb.; lat. fructus.

frugtbar, to. froqtbar (O., vestj.,

S. Sams) = rgsm,

frugtsommelig, to. froqtsd'm9li (Sø-

vind s., sj.) = rgsm.; andre udtr. bruges

alm. : lion æ sjæla'n^n, et jæn, tyk, laiv9r

te has^l, ska ha smo, hår smg bipn i æ
maw, ska hå æn lih, hår æ lytp ful el.

åpgor (vestj.); når man vil vide, om en

kvinde er fr— , så skal man plukke en

fjer af en hone, når hanen har trådt

den, men inden den skudrer sig, og

sætte den fjer op et steds, hvorunder

kvinden må gå; er hun fr— , vil hun
skudre sig som honen, Sgr. XI. 93, 166

(Hoven); den fr— kvinde, som dør, skal

have bornetoj, saks, synål, tråd og noget

linned at khppe af med i kisten, Kr. IV.

132, VIII. 212. 362-63, 34-1; Thiele II.

135; jfr. Wigstr. I, 102. 149, II, 322;
skal have penge med i graven at ofre

på alteret, Thiele Overtro nr, 700. 701,

Junge 193; for at få utugtige piger

fr— lader man dem gå til og fra kar-

lene imellem de adskilte stykker af en

hjulbør, hvorefter man igen sammen-
sætter denne, Sgr. IV. 70. 166, jfr. sts.

62. 124, se også Wigstr. I. 188. II. 133;
om alt, hvad frugtsommelige kvinder skal

gore el. undlade at gore, findes megen
folketro, se Kr. IV. 264. 381. 384, 346.

446%., VI. 252. 341 flg., IX. 1. i flg.; Sgr.

III. 94. 15, IV. 66. 131 flg., VII. 35. 46%.;
J. K. 367. 1129 flg. 1147; Kjær, Stavnsb.

s. 369 ; Thiele Overtro nr. 1 79. 360 flg.

;

lignende folketro i Tyskland, se Wuttke
nr. 571 flg.; Ploss, das Kind in Brauch u.

Sitte I. 10; Busch, Volksglaube s. 158,

Z. f. M, III, 314, 62-66, NB, pagineret galt!

IV, 1 ; i Sydsverig se Wigstr, I. 97. 228,

II. 126. 139. 156. 161 flg., 219. 274 flg.;

i æventyret loves den frugtsommelige

moders ufødte barn bort, Kr. Ævent. 25.

37.307, IV. 324, Gr. Ævent. I. 2.52, 11.79,

III. 164; J.M.25; Gr.Gl.d.M.II. 171.186,

III. 22; Sgr. VII. 21, X. 192, 472, jfr.

Wigstr. II. 240, Asbj. I, 38, Grimm K, M.

nr. 12, Mythologie^- 977, anm. ; en kvinde

bhver fr— af at spise en ost, Gr. Ævent.

I, 67, kravestykket af en fisk, sts, s. 87;

en knop, s. 143; en rose, Gr. GI. d, M.

j

I. 173; drengen bliver frugtsommelig af

mat spise en spegesild, Gr, Ævent. II, 113^
prinsessen bliver fr— af den unge karls

ønske, Sgr, I. 172, Gr. GI. d. M. II,

308, jfr, Gervas. s. 73; af hans drom,

Kr. Æv, 80; Z, f. M, I, 39; jfr. Wigstr.

I, 243 (et løg); Volsunge Saga k. IV.

Rafns Overs., (æble) se Ark, f. Nord.

Fil, ny følge I. 36, Bugge om Iduns

æbler med henvisn. ; Arnås. II. 424. (fisk),

ligeså Grimm K. M. nr. 85; Asbj. I. 279
20 (blomst), Z. f. M. IV. 191 (urt), I. 207

i

(tårer), Grimm Myth,^- 977 (spyt), ligeså

Liebr.Volksk. 79, se endnu Busch 236 ;
jfr.

boghvede, flyve, føde, hjærte, jordemoder,

knude, lue, mare, pisse, tyvefinger, usynlig.

frugttræ, no. froqttræ æn -9r (D.,

vestj.)= rgsm. ; når frugttræerne beskæres

på Abeions dag (Abdon 30. Juli), vil de

gro bedst, Kr. IX. 75. 795; de skal rystes

juleaften og ombindes med halmbånd for

30 at få megen frugt, Sgr. V. 6. (Sydfalster),

Sgr, VII, 72. 428, jfr. Wuttke nr. 668,

Busch 34; i æventyret forlanges, at fr

—

skal bære guld- og sølvæbler, Gr. GI. d.

M, II. 192; el. hjælpes til at bære frugt,

Sgr, IX, 151.

frunt, no. se frynt.

fruse, uo. fr'us frus frust fru9st

(Bradr.) skumme, om fløde i kærnen,

jfr. 2. bruse, fråde, prose.

fryd, no. = rgsm.; „fry å glæi få

de di bløu narred". And. Bars.; jfi-, isl.

frygb huk. frugtbarhed, pragt; hjærtens-.

fryde sig, uo. gronnes, trives, om
korn og græs [kuw^nH fryd^ sæ; gresH

stær så fryd^fuU] (S. Himmerl.); ligeså

N. Sams; jfr. Aasen frygda.

frydefuld, to. se fryde sig.

frye, no. se frø.

frygt, no. frøqt æn (D.); froqt æn
50 (Malt; Søvinds., Støvr.); frøc æn (Vens.,

Agger)
; frøkt æn (Bradr.) = rgsm. ; de

bær a frøqt får (D.); jfr. mnt. vruchte

el. vorchte, Sch. Liibb.; glfris. fruchte;

guds-.
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frygte, uo.

frøqt -dr frøqt frøqt (D.)

;

frøfct -9r frøkt frøkt (Bradr.);

froji -dr -dt -of. (Malt);

fréjt -9 -dt -dt (Søvind s.);

frøc -dr frøc (stødt, c) frøc (Agger);

frøc -dr -d -d (Vens.);

frojt -dr -dt frojtdt (Støvr.)

= rgsm.
;

„få Maten sku snap hind, de

frøjter a ej", And. Begr. ; se ræd, bange;

jfr. mnt. vruchten, vrochten el. vorchten,

Sch. Liibb.

-frygtig, to. se guds-.

1. frynse, no. frøjs æn -dr (Vens.)

;

frøns æn -dr (D.); from æn -d (Søvind

s.) == rgsm.; jfr. htsk. franse; fr. frange,

ital. frangia, der henføres til lat fimbria.

2. frynse, uo. frøns -dr -dt (Rkb.)

;

fr— æn kle, sætte frynser om.
frynt, no. frønc é (Vens.) slægt;

frunt æ fræn væst (D., glds.) o: frænde
er frænde værst; de æ nue å met frønc
(Vens.); jfr. Kalk. frynt; mnt. vrunt,

vrent, vrint, Sch. Liibb.; gfris. friond;

se frænde.

fryntle, uo. flette; se å frøntdl

simdr* flette halmreb ; han sedr å frøntldr

mæ dt, sidder og piller med det, f. eks.

ved en knude (syd for Randers).

fryntlig, to. bio. frønedld (Vens.);

frontld (Holstebr.) venlig, indtrængende,

af og til med en bibetydn. af falskhed

(Vens.); do plæjdr et å vær så froMld,

så imødekommende; haj her så frønedld

om d, påtrængende (Vens.)
; , godau, djerres

Videværdihie ! sejer a nåk så fryntle",

Jæger_, Fer. s. 42; „ståls (stolt) må dn

vær!^ soi Johan Ol, „mæn dærve fryntld

å næt!^ (Ang.).

fryntskab, no. frøncdskah e (Vens.)

nærmere el. fjærnere slægtskab, å met

fr— , i svogerskab med mig.

fryse, uo.

frys frys frøs frøsdn (N. Farup, D.,

vestsl., Hvidding, Ballum); tf. frosdn
(Grindsted); frojsdn (Plougstr.);

frys frys frøs frøjsdn (Andst, 0. Sta-

rup); tf. frojsdn (Skodborg), frøsdn
Hvejsel)

;

frys -dr frøs frosdn (Vejr., Mogenstrup,

Heil. h., Havbro s.); tf. frøsdn el.

frøsdn (Rævs); frøsdn (Lødderup,

Agger)

;

fryjs -dr frøs frøsdn (Lild s.);

fryjs fryjsdr el. fryksdr el. frycdr frøs
frøst (Smidstrup, Bjærgby) ; tf. frésdn
(Åby, Vens.);

f^ys frysdr frøs fråsdn (Støvr. h., S,

Hald, Vejlby, Årh., Rårup); tf. frøsdn
(Bjerring, Linå, Halling, Falslev, Tor-
ring ved Randers, Fur); nut. frys
el. frysdr, tf. fråsdn (Nimtofte);

fris fris freds frbwst (Mols);

'i o frys frys frøs frbwst (Ginnerup, Grenå) \

fris fris fres frosd (N. Sams);

frys frys frijjps frosd (S. Sams);

frys frys frøs fråsdn (Søvind s., Tå-
ning, Saxild, Dover, Gylling); nt,

frysd (Røgen); nt. fryds (Uth);

frys frys frøs frojsdn (Branderup,

Agersk., Aller, Haderslev, Hamme-
lev, Bedsted);

frys frys frøds fråsdn (Åbenrå, Sundv.,

Ang., Hjoldelund);

frys frøs fryds fråsdn (Fjolde, Ege-

bæk) —
— rgsm.; 1) upers. de frys (D.) det er

frostvejr; de frys håt (Søvind s.); de

fryjsdr (Vens.); de frysdr, te æ tcårm
pivdr i æ jowr (vestj.); de frys så hart,

te de frys imæl man o kun (D.); de hår
nåk fråsdn hart i nat (M. Slesv.) siges

spøgende, når man hilser uden at få

30 genhilsen, o : vedkommendes mund er

frossen til; begynder det at fryse 1ste

sondag i advent, bliver jorden ved at

være frossen i 18 uger (vestslesv.). 2)
føle kulde; frys som æn skræjdr, æn
hun (D.); hgn å gamdl falk frys, vor

æ smor ka breds (vestslesv.); værm kdl

frys åh (Søvind s.); a frys min fæjd,,

min hænd (Søvind) o: fryser om fødder,

hænder, også vestj. 3) stivne af kulde,

40jprdn æ ålti fråsdn få dæn sow, der æ
dotvdn (Søvind s.). 4) han ær et frøsdn

fast o æ stæj (Malt) o: ikke forknyt;

hqj æ frøst el. frøsdn ihjæ'l (Vens.);

frys in (vestj.) hindres ved frost i at

komme ud; frys i støker (D.) briste af

kulde; fiskegarnet skal spredes på sne

el. is for at fryse tort, J. SamLVIIL 181

;

jfr. Aasen frjosa, isl. frjosa, mnt. vrésen

el. vreisen, Sch. Liibb.; htsk. frieren;

oomht. vrisen, glhtsk. triosan; henføres til

lat. pruina; se frossen, frost; knag-, knal-

der-, knobbre-.

fræ, no. se frø; fho. se fra og
smstn.



.378 fræd—frø

fræd, no. se fred.

fræde, uo. fræ -dr (Ang.); frær

fræd^r frår fræt (Fjolde) — om dyr:

æde; dyret fr— , msket æder; jfr. mnt.

vreten, Sch. Liibb,

fræele, to. se fredelig.

fræg, to. fræq (Vens.) kejtet af

undseelse; også no.: e fræq, en kejtet

person.

frægvom, to. fræqwurn (Vens.) =
fræg.

fræk, to. fræk (Sønderj., D., alm.)

— 1) i god betydning: rask, uforsagt

.(Mellemslesv., N. Sams). 2) i N. Jyll.

vistn. altid i ond betydn. = rgsm. ; æn
fræk tøs (D.); jfr. Aasen frek, grådig,

begærlig, isl. frekr; nærmer sig i betyd-

ning til htsk. frech, der også oprindelig

har betydet: dristig, modig.

fræn, no. se fregne. 20

frænde, no. fræn æn (D., glds.) =
rgsm.; vist kun gemt i et enkelt udtr.,

se frynt; „fr\j e fréj wkjst! sd rotci,

hqj so di røj huj" , Grb. 246. 340; „go-

daw! åll I gue venner å frænner", Blich.

Bindst.
;
jfr. Aasen frende, isl. frændi hak.

;

eng. friend, goth. frijonds, af frijon, elske.

frænke, no. = rgsm.; i en vise:

,ær ænkefru æj frænken din", Gr. GI. d.

M. III. 223. 4. 30

fræst, uo. se friste.
|

frævorn, to. se fravorn.

1. frø, no. frø æn -dr (D., vestj., I

Brande s.. Åle, Lemvig, Mors, Thy,

Agger); frøj el. frø æn best. -dn flt.

frødr (Vens. , Hjelmsl.) ; flt. frødr (S.

Hald); frø æn (Heil. h.) = rgsm., rana;

frøerne klurker, knurrer, kurrer, kvæk-

ker, skræpper el. synger; en frø gives

koen levende ind for at råde bod på 40

forstoppelse, Kr.VIII. 293; kaldes: Maren
af storken, Kr. VI. 295; frøerne siger:

længe har vi levet i verden, altid bliver

det værre, værre, værre! Kr. IX. 85.64;
Sgr. VII. 231. 856 (Sundeved); jfr. Frisch-

bier, Volksreime 71, Kochholz. 94. 190%.,
Grimm K. M. nr, 7; de sår havre, når

de synger (s. d.) , Kr. IV. 360. 145, IX.

36. 387; det er i foråret godt at se æn
frø fræ sæ, Kr. IX. 54. 584. 88, o: til so

hojre for sig; det er godt første gang,

man hører frøerne synge, at trille sig

på ryggen, så sHpper man for rygsmerter,

Sgr. VIII. 107. 455; se også J. K. 185. 45

(Sælland), Sgr. VIII. 121.541 (Langeland);

råd for en bollen finger er det at sprætte

en gul frø levende op, stikke fingeren

ind i den og binde et klæde om, Sgr.

VIII. 140. 601 (Randers); jfr. forestillingen

om, at frøen suger sygdom til sig, Wigstr.

II. 282, Wuttke nr. 155, Busch 75;
tudser og frøer kaldes fandens lærker,

Kr. VIII. 394; i æventyret skal pigen:

,^lij å græ frøjdr å tus9r" , Grb. 103. 39,

jfr. Grimm K. M. nr. 13; almuen antager,

at hunfrøen hersker over hannen, J. K.

59. 19; hå æn frø i æ hals (D.) være

hæs, se kukkemand ; der er et ben i frøen

(se gilliekrog), som kan vække elskov,

J. K. 75. 90, Sgr. VIII. 87. 243, se Ingemanns
ævent. „ Frøbenet ", jfr. Wigstr. I. 188,

II. 283, hvor det samme siges om flagger-

musen, Wuttke nr. 550, Z. f. M. III. *328

;

en talende frø i æventyret, Sgr. VIII. 103;
prinsen forvandlet til frø, Sgr. IX. 1 06, jfr.

Grimm K. M. nr. 1 ; se hoppentaje, padde,

tudse. 2) kør mæ frødn (Støvr.) o : køre

det sidste læs el. rest af korn ind; den,

der får sidst indhøstet, for frødn (sst.);

vi kom9 mæ frødn (Røgen s.). 3) æn
frø o sæt æ kipl g (D.) et lille træstativ

at sætte kaffekedlen på, således hængt,

at det giver efter for trykket, så man
uden at løfte kedlen kan skænke; jfr.

Rietz froa, Aasen frosk, isl. froskr hak.;

sjældnere norsk form er fraud; htsk.

frosch; eng. frog.

2. frø, no. frø é (Lemvig, D., Husby,

Bur, Agger, Brande, Åle, Mols, Elbo;

Sønderj., Bradr.); fré é best. frød (Vens.);

fræ et (Hjelmsl., S. Hald, Heil. h.. Vor,

Hads h.); fre dæm (Mors, Lild s.); fré

et de (Søvind s.); fry[d itk. (Fjolde); så-

ledes findes formen frø i Sønderjylland,

det sydlige N. Jylland, syd for en linje

fra Horsens fjord til Struer og Agger
samt hele Vens.

; fræ i det nordøstlige Jyl-

land, undtagen Vens., Thy, Hannæs, Him-
merland medregnet; = rgsm.; semen, a

skal ha dæm fre sgdd (Mors); spergelfrø

(Rkb.), J. T. 234 ; i æventyret kastes nogle

frø på løver og tigre, så bliver de uskade-

lige, Kr. Ævent. 9 ;
jfr. Aasen fræ, isl.

fræ el. frjo itk.; almanak-, bar-, brægen-,

byg-, due-, dukat-, flintestens-, fugle-,

gjer-, glinder-, græs-, have-, hø-, hør-,

kløver-, korn-, kål-, orme-, pil-, sletkåls-,

specie-, spir-, sten-, strø-, stub-, tudse-.
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frøavl, no. frøatcl een (S. Hald) =
rgsm., fremmedord, se frø.

frøgor, no. frøgor de (Jælling, Her-

ning, Ikast) frøæg.

frøham, no. = rgsm.; frøen i æven-

tyret bliver stukket til blods med en nål

og forvandles til en dejlig prins, mens
frøhammen farer op gennem skorstenen,

Sgr. IX. 108.

frøhandel, no. frøhar^l æn (S. Hald) )0

= rgsm. ; fremmedord.

frøj, no. se frø, fråde.

frøjs, no. se frynse.

frojsen, tf. se frossen.

frojt, no. uo. se frygt, frygte.

frøken, no. frøk9n æn -dr (D., vestj.,

alm.) titel til ugifte kvinder udenfor bonde-

standen, finere end jomfru, som det synes
{

at skulle fortrænge; æn fin fr— ; de I

andre to døtre derimod blev opklædte 20

så det var mageløst, de var som nogle

frøkener at se til, Kr. V. 51. ned.; se

U. Bl. I. s. 41; jfr. frue.

frøkløver, no. frækløwdrd flt. (Sø-

vind s.) kløver, som står for at bære frø.

frøkorn, no. frøkuwdn æn (D.) =
rgsm. ;' et enkelt frø.

frøkræmmer, no. frøkræniør æn -dr

(Lindkn.) omvandrende frøhandler.

frø - kvadder , no. frøkwardr de'io

(Ikast) =^ frø-læg.

frøkål, no. J. T. 176flg., forskellige

arter pileurt, polygonum aviculare, lapathi-

folium, persicaria L. (Sall.).

frø-læg, no. frølijdq de (Rkb.) frø-æg.

frømad, no. frømad de (D.) for-

skellige arter af vandplanter, deriblandt

lemna L., se frøspy.

frøsen. tf. se frossen.

frøslæbber, no. frøslævdr de (Lem--»o

vig) frøslim, o : frøæg ; fordriver fregner,

når man vasker sig deri, Kr. IV. 392. 502.

frøspy, no. frøspij de (Thy, Mors,

Lild s.) = rgsm., hvad frøer har spyet;

forskellige vandplanter, andemad, lemna
min. L. (Mors, Thy, Himmerl); vand-

hinde, ulva L. (Sall.); gronne tråd- og

slimalger i fersk vand; dær æ så møj
frøspij i ivbr kå9l (Lild s.) i vor brønd;

jfr. grøde.

frøst, no. se frost.

frøtj, no. uo. se frygt, frygte.

frøyngel, no. frøøtidl (Lonborg)

frøæg.

frøæg, no. frøæk (Varde)
; frøhq di

(Vens.) = rgsm.

frå, no. se fråde; fho. se fra og
smstn.

1. fråde, no. frod, de gi. fror flt. (D.)

;

frå (Varde); fråi (Andst); fro (Rkb.,

Vrads h.)
; frår (Kalvsl.)

; frp æn (Vens.)

;

fråjr di (Agger)
; fréj (Heil. h.)

; fro el.

fråj flt. (Søvind) = rgsm. ; dær æ fror
o æ waå (D., de gi.); fro (Søvind s.)

skum om munden, fråj på mælk; hdq

fråj (sts.) hugge fråde, o: skumme, om
dyr; se Thiele I. 183; jfr.Aasen isl. fraud

huk., SV, fradga; mnt. vratem, Sch. Liibb.

;

pjæs, prås, skum.

2. fråde, uo.

frod -dr -H -di (D.);

froi frojdr frojH frojdt (Agersk.);

fråj -9 -9t -dt (Søvind s.); ft. tf. -dd

(Agger) —
sætte fråde; æ øl fro69r; jfr. fruse.

frådse, uo.

fros fros frost frost (Søvind s.);

frås -9r -t -t (Vens.);

frås -dr -t -t (Agger)

== rgsm.
; frås o bras (D.) ; å é brøj te

mjælkågrø de ær å frås, mæn fiæsk te

smhråbrøj, de ær å løw gåt (Vens.) vit-

tighed; de ær eijdn saq o frås o bras,

hur dær æ fut hus (vestj.); jfr. mnt.

vråssen, uo.; vrås el. vråtz no. Sch. Liibb.

;

brase, vråse.

frådser, no. fråsdr i (N. Sams);

fråsdr i (S. Sams) = rgsm.; ,nej tak,

a er ingen fr— !" sa' jyden, da havde

han ædt 19 spegesild og de bød ham
den 20de, Sgr. I. 152, 568.

fråg, uo. se frage.

frasen, tf. se frossen.

fued, no. se fod.

fuel, no. uo. se fole.

fuer, no. se foder, får; uo. se fodre.

1. fug, no. fuq el. fuq (Vens.) støv-

regn; jfr. Aasen fuke, hak., støvregn.

2. fug, no. fuq de (D.)
; fuq e best.

fuq9 (Vens.); fuq de (Agersk.) — fnokken

på frø af tidsel og løvetand (D., Vens.),

fnug på klæder (Agersk.); jfr. Rietz fjuk,

„dun, fjåderartade fron"; 2. fuge, fyge.

1. fuge, no. fuq æn -9r (Vens., Støvr.)

;

fuk æn fukdr (Bradr.) en fuge, revne;

når en mur udfuges, kan det ske med:
ron fuq9r, fugen står da som en rund-

stav, el. med: glat fuq^r, så er muren
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ganske jævn og glat afpudset, el. med
trekantdt el. skår9n fuqdr, da danner

fugen en opstående stav, hvis gennem-

snit danner en trekant (Støvr.); jfr.

htsk. fuge.

2. fuge, uo. fuq -dr -a -d (Vens.) støv-

regne, også om sne, åe fuqdr nm; jfr.

fug; futte, fyge, råge.

fugejærn, no. fuqjan é best. -t

(Vens.); fuqjærn et (Gjern h.) = dagge-

jærn, det lille redskab, murerne bruger

til at udfuge muren med. ^

fugeske, no. faqskp æn (Støvr. h.)

= fugejærn.

fuget, to. fuq;3 (D.) dunet.

fuge ud, uo.

fuq -9r -9t -9t (Støvr.);

fåw a'w -9 -9 -9 (Sundv.) —
fylde murens fuger med mørtel af kalk

el. cement.

fugevejr, no. fuqwer e (Vens.) vejr

med støvregn.

fugl, no. fåtcl æn fåwl (D., Vejr.,

Mors, Thy, Gram; itk. Agersk.); fdwl i

best. -i flt. fdwl (Vens.; S. Sams best.

fbw9li)', best. fowUn (Støvr., Søvind s.);

fowl æn fowl (Agger); fåwl æn fåwl

(Sundev., Fjolde, kn^.); ful et ful (vest-

slesv.)
; fawl æn fawl "(Åbenrå)

; f11^91 et

= flt. (Vodder); fu9l et fu9l (Brader.)

= rgsm.; i mangfoldige billedlige udtryk,

talemåder, ordsprog; fowhn hår kle9n,

di gpr om fø9n, vi anar ska vær om
heqi di9l (S. Hald h.); flyw9h fåwl for

nåw9tj sed9n fåtvl for et (D.); sjahn

blyw9r dæn fowl fi9, dæ hå mana oy9

(Lisb. Terp); „tow fbivl sårik9 be t9 re

ej jej" , Grb. 242. 270; de ær it reti f^h
som hesmor sin æj9n re (vestslesv.)

; „de

smqq9r æt9r fåwl!" sot hun æ Icæhii,

hun kåqt dæn pin æ kraq haj set å (N.

Slesv.); æn ka nak si po æ fowl, hwa
fjæd9r dæn hær (Mors); de ær et så

stuw9r fdwl, som æ fii9r brus te (D.)

om en vigtig person; han hår æ bur,

mæn han ivant9r æ fåwl (D.), har huset,

mangler konen ; dær flow æn fåwl åp

få mæ (vestj.) o: jeg fik en pludselig

idé; a hå hør æn fåwl søy om 9t (D.)

O: jeg har fået et lille nys om det; jfr.

Grimm Myth.^- 1082 og de mange for-

tællinger, hvor fuglens sang advarer el.

giver råd; fuglen advarer pigen mod at

gå ind i røvernes hus, Kr. IV. 302, jfr.

Asbj. II. 28, Grimm K. M. nr. 40; Mhoff

344. 353. 427; æn ska søri mæ di fåwl
æn ær imæl (D.) ; htvoBr fowl sø^ar mæ
set næ9v å Gawslun (Gaverslunde) dæjn
som et æs9l, Sgr. II. 91.440 (Fredericia);

nær an9r fowl vel skid o Jæn, vel drat-

nep mæj, Sgr. I. 220. 1218; dæn fowl,

dæ sørp glaj om muw9n9n, vel kat9n ta

inøn awt9n (Tåning); læ dæn fowl flow

10 å pas de, do æ' ve (Tåning) o
:

' lad de

planer, tanker fare . . . ; de ær æn pæn
fowl, mæn fanøn sku plok ham, Sgr. VI,

12. 175; mijn øq ær æn fowl, å dijn ær
æn slæbskårik (Lild s.) o: min hest er

fuglelet; do kæn9 et an9 fdwl en wo kat,

å dæå ka do et kæn o æ fjer9 (Fjends

h.); hqj spreipr så læt som dej fowl, di

kah kow9n (Vens.) ; dæ fløw i fowl å hans

esk, fåti mæ dej! (sis.) o: han fiser; om
20 andre flyvende dyr : bi9r æ no rår fowl

(N. Sams); forskellig overtro om fuglene

findes: Kr. IV. 352. nr. 449-50, VI. 257.

nr. 344-5, IX. 6. nr. 4.5; Sgr. I. 106. 414,

III. 68. 192%., 92. 360 flg., 103. 399 flg.,

154. 852flg., IV. 73. 204%., 152.418%.,
V. 35. 269%., 76. 603 tig., 105. 655%.,
122. 683%., VII. 50. 178%., 233. 874;

det, som fugle har hakket i, kartofler

o. lign., må ikke spises; fugle giver årlig

30 tiende af æg, de kaster et ud af reden,

Kr. VI. 258. .50.73; tager sig mager på
frue dag, Sgr. VIII. 156. 660; når man
står op af sin seng, må man lægge dynen

tilrette; en ond fugl kunde ellers flyve

over huset, så bliver et mske vanvittigt,

J. K. 185. 47; fuglen siger til plov-

manden: sæt dig ned og hvil lidt! Sgr.

VII. 230. 853; hver fugl kalder på sit

eget navn, Sgr. VIII. 159.682; jfr. Grimm
•joMyth.^- 634; da trolden lugter kristent

blod, siger pigen i æventyret, at det er

en fugl, som har tabt et ben, Kr.V. 36

fuglen, der bærer gyldne fjer, V. 153

Gr. Ævent. III. 1 04, Grimm K. M. nr. 57. 60
den talende fugl, V. 171.23, Sgr. VII. 165

Kr. Ævent. 105. 229; jfr. l'oiseau de vérité

i det bretonske æventyr, Mélus. I. 206
fogel Grip svensk Wigstr. I. 267, Arnason

II. 497 ; det dræbte barn bliver til en fugl,

50 Kr. VII. 383 ; engel i fugleskikkelse, Sgr.

III. 193. 4, V. 68. 4, VII. 5. 3, Gr. GdF II.

s. 568, III. 900; sjælen, Gr. GI. d. M. I. 7,

Wigstr. II. 340, Faye 227, Grimm K. M.

nr. 21. 47. 92, Myth.^- 788, se due;
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kongen over fuglene, Gr. Ævent. III. 170,

Gr. GL d. M. II. 189; konen, som råder

over alle fugle, Gr. Ævent. II. 31, jfr.

Asbj. I. 41. 294: i æsken, som skulde

hentes i Hekkenfelt, var en fugl, Gr.

Ævent. I. 208; fuglene synger om, al

deres blod kan helbrede prinsen, Gr.

GI. d. M. II. 195; fuglene samler det

såede korn i tønden, Sgr.VI. 117, flyver

Støvr. h.) = rgsm. ; frø til burfugle;

kæmper, vejbredens frugtstande (Støvr.).

fugleføde, no. fåwlfø (D.) i udtr.

dær ær et f— o ham, o: han er meget

mager.

fuglegræs, no. J. T. 238, en plante,

stellaria media Sm. (Thy).

fugleham, no. fowlham i -ham
(Vens.) = rgsm.; „hon ha tvat i bl di

bort med manden, Sgr.VI. 35; æder åam^dyjr- å fowlham, de hæqs9m ho rådihjæ

hængtes kød, Kr. Ævent. 253; en hvid

fugl fisker rødder op af havet, J. M. 25

;

æventyr om en fugl, Sgr. VIII. 20. 27;

såsnart nogen rører ved slæden el. kanen,

siger fuglen bagpå : pip ! Gr. GI. d. M. II.

201 ; en stor fugl i skæratesagnet, Sgr.

VII. 198; gåde om fuglen: læt å læt å

leet, de håpH div9r æn strcedt (stente),

de vår så rut (låddent) som et fåor,

)næn haj dåk åhr et hå9r, Fb. Fr. H. 20

144. 21; nin9r flt/dr æ fvøl ar æ væstdn?

— væn æn hær ær a9s (rumpen) i ær
østsn (Valsb.), se halmknippe, kål, tørve-

stak, hvis gåder også udlægges: en fugl;

jfr. endnu legen: rig fugl kommer su-

sende, Gr. GL d. M. II. 145. 6. 2) kvinde-

lig konsdel (Sønderj., vestj., vist alm.);

pas o, han tæjpr et di fåwl (vestj.); læ

æ kål et sip di fåtvl (D.); ja, hør du

øwBr'' , Grb. 106. 102.

fuglehøg, no. fåwlhøq æn (Vorbasse)

= kukkemanden (s. d.), Sgr. III. 157. 876.

fugleklør, no. [fåwlklø9r flt.] (Ang.)

en lille bælgplante, hvis frugtstand ligner

en fugleklo, ornithopus perpusillus L.

J. T. 158 (Ang.).

fuglekone, no. en fugl, engpiberen

(Brande s.), Sgr. V. 105.659.

fuglekoje, no. fåwlkåj æn (Fanø)

sted indrettet til fangst af vildænder og

andre havfugle; fra en dam fører en

kanal el. grøft, der bestandig bliver

smallere, indtil den ender i et garn;

derhen lokkes de vilde fugle ved tamme.

fuglelæg, no. go o fullek (Vlb.)

gå ud ved aftenstid at skyde vildænder

fra et skjul; leq te fåwls (vestslesv.).

fuglemog, no. fulmok de (Valsb.)

;

skjon ridder, du forvarer din hånd, den so /"oMJ^mo^ e (Vens.) — fuglegødning, hønse-.

fugel den haver så hvasse en tand, Kr.

II. 230. 2; jfr. fortællingen Sgr. VIII.

77.224; hone; se Fritzner^-: gås. — Jfr.

Aasen isl. fugl hak., sv. fågel; htsk.

vogel; mnt. vogel el. vagel, Sch. Liibb.,

gfris. fugel; eng. fowl; bi-, brok-, bævre-,

dam-, edder-, fil-, Gjertruds-, guld-, hav-,

hvidlings-, hvitte-, hår-, kanarie-, kirsebær-,

knarke-, kokke-, krams-, pirre-, præste-,

på-, sang-, sav-, skurve-, smidde

små-, sne-, sommer-, spille-, spå-, træk-,

turr-, ur-, vand-.

fugleast, no. se hvide tirsdag;

fredag-.

fuglebur, no. fowlhur itk. (S. Sams,

Søvind s.); fåwlhur æn (D.) = rgsm.

fuglebær, no. \fåwlhær\ (Ang,) et

træ, ron, sorbus aucuparia L. (Ang.);

snebolletræ, viburnum opulus (Sundev.),

se J. T. 232. 350; jfr

bere.

fuglefjer. no. fåwlfipr æn = flt

(D.) = rgsm.

fuglefrø, no. fowlfre de (Søvind s.

duemøg; guano (Valsb.).

fuglenavn, no. gi fåwlnawn (Ploug-

strup), borneleg: hornene stiller sig i en

række, f. eks. op til en mur, hver an-

tager et fuglenavn; A. er købmand, B.

ejer fuglene; såsnart A. kommer og vil

købe, begynder B, at tinge om prisen;

bliver de enige, flyver den fugl ud, som
bærer det forlangte navn, og skal løbe

smor-, 40 et vist stykke , inden den må vende til-

bage. B. får prisen betalt ved slag i

i den flade hånd af A., iraens har fuglen

forspring, nu må A. fange den, mens de

andre fugle bliver ved at råbe: fåwl,

kom igæ'n! bliver fuglen fanget, er den

ude af legen; fanges den ikke, får den

et nyt navn; der fortsættes, til alle er

fangne (D., vestj.); jfr. Sgr. V. 127.

fuglenæb, no. fåwlnef et (Sundv.);

htsk. vogel- 60 /"åM^/wev æn -9r (D.) = rgsm.

fuglerede, no. fulre æn -dr (Bradr.)

;

fåwlre æn -dr (D.); fowlrij9 æn -9r (S.

Sams); fowlréj e -»r (Vens.); fowlre et

(Søvind s., Tåning, Århus) — 1) = rgsm.

;
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finder man en fuglerede, må man vogte

sig for at lade sin skygge falde over

den, så vil fuglen ikke kendes ved den,

Sgr. V. 38. 322 (Sall.) ; se hestehoved. 2)

afblomstret skærm af guleroden, daucus

carota L., J. T. 72 (Ålborg).

fuglesang, no. fbwlsari æn (Søvind

s.); fowlsaii æn (Agger) = rgsm. ; om
kærestefolk siges: di læw9r (lever) ve

fåtdsavi, loft, hlomstør å kærliqhipd (Fre-

dericia).

fugleskræmsel, no. fdt^lski^æmsdl é

(Vens.) = rgsm.

fuglesnare, no. fåwlsnår æn (Andst)

hestehårssnare til at fange småfugle.

fuglespyt, no. [fowlspøt] (Sams)

= fandens spyt (s. d.),

fugletiende, no. \fbwl-ten\ (Mors,

glds.) tiende af fjerkreaturer.

fugletræ, no. J. T. 329, en art

kræge, prunus avium L. (Als); jfr. veich-

selbær.

fugletråd, no. fowltrå (Vens.) fugle-

spor, sml. fugls-tråd.

fugleunge, no. fulori et -9r (Vlb.);

fowlbri et -9 (Søvind s.); fowlo% æn -dr

(Agger) = rgsm.

fuglevikke, no. J. T. 350, en vikke-

art, vicia cracca L. (Saxild).

fugleæg, no. fåwlek æn = flt. (D.)

== rgsm. ; man må ikke ånde på fugleæg

og unger, så vil fuglen ikke mere kendes

ved dem, Sgr. IV. 154. 438.

fugleært, no. J. T. 263. 316. 322,

fællesnavn til forskellige bælgplanter, vicia

cracca L. (Ang.); lotus corniculatus L.

(Lyngby, Mols); fladbælle, lathyrus ma-

crorrhizus Wimm. (Silkeb.).

fugl fjerløs, no. se sne, sol.

[fugl Garn], no. en sagnfugl, der

med sine vingeslag kastede sand ind i

løbet til Vildmosen, så den blev en sø

og mose istedetfor vandløb; den kom-
mer yderst sjælden frem, ja med århun-

dreders mellemrum. Den tager da gærne

en bytyr at gore sig tilgode med og

tænder et stort bål af huse og tørve-

stakke for at stege oksen ved; så synker

den atter ned i havet og ligger i lange

tider og sover som brokken; Kr. IV. 66. 89,

Bondesen, Æventyrets Dyreverden s. 1 90

;

isl. gambr el. gammr, jfr. fugl Dam,
Asbj. I. 11, Grif, Grimm K. M. nr. 165.

fugls-tråd, no. fugls spor; i tim.:

de war bh fowls-trå å sij, så mørk
war d (Vens.).

fugregn, no. fuqræn é (Vens., Hanh.,

Lild s.) stovregn.

fugregne, uo. fuqræn -dr -t -t

(Vens.) støvregne.

fugt, no. foqt æn (Rkb., D., Agger);

fbqt æn (Søvind s.) — fugtighed; de æ
hlbw9n fådæ'r9t bw fbqt (Søvind s.); en

o i dæn nakam9r (norrekammer) hlywsr da
ås9 altsti ølå a foqt (Agger); jfr. htsk.

feucht to., holl. vocht, mht. viuhte no.,

henføres til isl. fjiika, fyge, seWeig. VV^b.

fugte, uo.

foqt -9r -9t (D., vest]'.);

foqt -9r -9d -9d (Agger);

fbqt -9 -dt (Søvind s.) —
væde, regne; de fbqt9 let (Søvind s.) det

regner lidt.

fugtig, to. foqt9 (D., Rkb.); foqtiq

(Agger)
; fbqti (Søvind s.) = rgsm. ; de æ

f— i æ væjl9 (Rkb.); fig. : drikfældig:

han æ nøj foqtiq (Sall., vist alm.).

fuj, udrbso. se foj.

fujer, no. se foder, fure; udrbso. se

furs.

fuks, no. foqs é (Vens.) stygt til-

lægsnavn^ øgenavn; se fog, rang; har

ordet noget at gore med htsk. fuchs,

30 ræv ?

fuksfanius, no. navnet på en hest

i æventyret, Sgr. V. 181; se hest.

ful, no. se fugl; tf. se føle, følge.

ful, to. ful (D., Rkb., Thy, Sall.;

Vens., Vlb.) = rgsm.; styg, slem; æn

f— kwin (D.); æri fuU kwin (Rkb.);

din ful9 knæjt, I fuU ori9r, de ful9 kram
(Rkb.) ; nøj ful nøj (Thy) noget grimt

noget; „så ku hesp9n si te, hwant hqj

40 ku få cbw9l åpå de fuwU krap ijén",

Grb. 6. 33; de æ reJct9 æn fuel pik

Åbenrå), en slem, ond pige, se fulhår,

fulig; dæn, dæ hær æn fu^l mon, skal

ha æn stærk røk (Vlb.); jfr. Aasen ful,

harsk, modbydelig; isl. full.

fulagtig, to. fulawt9 (vestj.) grim,

styg; hun so f— ud (Vejen).

fuld, no. uo. se fyld, fylde.

-fuld, se sam- ; Aasen feld, isl. feldr.

1. fuld, to. ful flt. ful (D., vestj., alm.)

;

ful lik.fule niful (Vens.) — 1) opfyldt,

som ikke rummer mere; han hår heqa

næw9r ful a skit; hun hår æ lyw ful

(D.) er svanger; i ful kåp (S. Sams);
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få ful sæjl (D.); fuhr fuhst (D., vestj.,

Vens.); kara tva fule (Vens.). 2) hel,

fuldstændig; æn ful tim, mæ ful ræt

(vestj.); de æ gpr å æ ful dum (vestj.)

o: der er intet forsomt el. sparet; han

gor 9t u'd få ful kål, voksen kal; o æ
ful mon (vestj.) ved fuldmåne; o æ ful

tvaé (D.) ved flodtid; de æ fult mol (S.

Sams); ta fat mæ ful hgn (Søvind s.)

O: med al kraft; ful bdrm (sts.) fuld

byrde o: nok at bære. 3) behæftet, be-

fængt med; a hår æ hindr ful a sprøti^r;

æ huw9 æ ful a u'toj (D.) ; se sælde-,

vrimmel-, vryl-. 4) beruset; i ful mqj,

é ful m^dsk, ful falk (Vens.); så ful

som æn åq (sagtens = åv) (vestj.); som
æn åv (abe) el. ek (Malt); æn il el.

ihil (ælling); han æ ful, han kan sijd

hans udkom (Andst); så ful, de haj ene

ka sput frå hqq9n (Vens.); ,så full som
et swiin å så willd som en araber",

Jyd. I. 78. 1 ; så fiil, te han et ka sip

æn flåw o æ vek (D.); ful man raw9

(Årh.); gi jæn ful (D., vestj.) give en

såmeget, at han bliver fuld; drommer
man, »at man ser fisk spille i en balle,

vil man snart blive fuld, Kr. IX. 57. 625.

5) bio. a æ ful o fast ves p; de komdr

mæ ful o fast få'r; han hår ful åp i

æ hus; de ær et ful mg, et ful så stuw^r,

han ær et ful voqsdn (D.); papi'rs wa
skrøw9 fule mæ jæn9 krgqtær (Vens.) =
rgsm.

;
„fuldt op!" er Bredballe ret, sted-

remse. 6) i sammensætninger, hvor første

del af sammensætningen betyder det, som
er fuldt af noget: a-_, arm-, ast-, børig-

båre-, fork-, greb-, gryde-, hånd-, karte-

kjæbe-, liv-, mund-, næve-^ pose-, ske-

skind-, spade-, spand-, sæk-, øse-; i andre

smstn.er sammensætningens første led det

hvoraf der er fuldtop : fryde-, hade-, harm-

have-, jammer-, lune-, nåde-, pine-, skam-

sorg-; jfr. Aasen full, isl. fullr; htsk. voll

henføres til lat. pienus; agle-, balle-

balpe-, bas-, beg-, bi-, bimpel-, bladder-

blas-, bovn- bred-, brille-, bro-, bælg-

bælp-, bævl-, dras-, dæmme-, gry-, halv-

knag-, knippel-, lov-, mål-, oven-, perse-

perte-, pis-, pladder-, plakat-, plæbber-

pære-, prop-, rag-, skid-, skum-, slubber-

sløre-, smæk-, spille-, sprojte-, stegle-

stop-, stryge-, styrte-, stød-, sælde-, vrim-

mel-, vryl-.

fulde, no. o æ ful å æ mon (Lindkn.)

ved fuldmåne; han §or H ud få fut
(vestj.) o: gor voksen karls arbejde; de

ær 9t te ful (D.) fuldt ud.

fuldelig 1) h\o. fuleU stuw9r [vQsi].)'

temmelig stor; h({j æ fuhl9 di tic or

(Vens.) han er rigelig 10 år. 2) to. fuhU
(Vens.) før, fyldig, om msker; i f— mqj,

en føragtig mand.

fuldfjeret, to. fulfiprt (Årh.): Uyw
tof— , få alle sine fjer; ,di bete fowel-

onge foe øwnen åp å blywe fulfiert å ka

flyw høwt åp i loften", Jyd. I. 56. i.

fuldfodet, to. fulfuwsde (D.) plat-

fodet, om mskr; om heste, når hornet

gror ud over „randen" på foden, så de

træder på hornet, når de går.

fulding, no. se fuld.

fuldkommen, to. fulkornøn (D.);

fulkomdn (Søvind s.) — om fodtoj, klæder,

20 hvad der er rigelig stort; æn f— kgl

(Horsens) voksen og dygtig til sit arbejde

;

forældrene døde, da hornene blev så

fuldkomne, at de kunde overtage deres

arvegods, Kr. IV, 307, o: voksne; æn æ
fulkomdn stuwdr nåk (D.) == rgsm.

fuldlabe, no. ful-lab [i] (Vens.)

drukkenbolt.

fuldmagt, no. fulmaivt æn (D.) =
rgsm.

fuldmægtig, no. fulmeqt el. ful-

méqti æn (Søvind s.) = rgsm.; æ ful-

mæqtdr (vellyds v) o æ kontg'r (D.);

„skylle! soeh fulmegteri", Tkjær II. 4.

fuldmåne, no. fulmån (Agersk.);

fulmon æn (Søvind s.) = rgsm.; do æ
nåk fol o æ ful mon (D.) siges om den,

der tager alt flot, skænker glassene bred-

fulde; det år, da der bliver to gange

I

fuldmåne i én måned, skal blive over-

40 måde frugtbart (vestsl.); plukker man
gæs i f— , er der ingen blodpigge, Kr.

VI. 258. .58; jfr. Grimm Myth.^- 677; se

hojfylde.

fuldsnude, no. fulsnui æn (Søvind

s.) drukkenbolt, skældsord.

fuldso, no. fulsow æn (Vens.) en

kvinde, som drikker el. frådser.

fuldsom, to. rugen er fuldsom, o:

har fyldige kærner; han er mere f

—

60 end hans broder, hojere og fyldigere

(Ang.).

fuldvoksen^ to. fulwoksBn (Søvmd

s.); fuUvust el. -wust (Mors) = rgsm.

fuldtakke, uo. = rgsm.; wi ka
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ahr fultak Wårhæ'rs nåk fo de han løst

åp fo två gamdl muw9r (Agger).

fule, no. se fodled.

fule, uo. 1) [fuwl] (Thy) gå i for-

rådnelse. 2) „fule hår" (Mors) skifte

hår; Mb.

fuler, no. flt. [di skydsr æ fubr\
(Mors), om kreaturer: fælder hår, se

fulhår.

fulhår, no. fulhår flt. (Agersk.);io

fulhgr flt, (Andst, Lb., Mors); smid, tåv

æ f— (Andst) ; skywt æ f— (Mor-s) — de

hår, som heste og kør skifter om for-

året; i Rkb., Hmr. h. kaldes de fuw9r-

hdr, foderhår; jfr. fjertab,

fulig, bio. do må fuU el. fulik^n

skam dce (Åbenrå), skamme dig fult, o:

ret for alvor; jfr. mnt. vuliken Sch. Liibb.

„auf eine vule weise".

fuUe, no. ful9 æn -r (Agersk., D.) 20

— 1) fristed i leg; han ær i æ f
—

,

ham må do et kleyk (D.); man kan også

sige: han ær i hans f— (D,) o: han er

bjerget. 2) et kys (Agersk.); jfr. fule 1,

Kalk., mål ved boldspil, også V, S. O.

fulskage, uo. fulskqk -9 -9 -9 (Sun-

deved) skætte det grove af horren af.

fump, no, /"omp el. fornpBr i (Vens.)

klodset, ubehjælpsom person; jfr. 2.

fumpe 2.

1. fumpe, uo.

fornp -9r -H (D., vestj., Lindk.);

fomp -dr -d -d (Vens.) —
give elastisk efter ved stød el. slag; lille

Esben, jeg tykkes, det fumper og fumper

under mig, Sgr. VII. 13, o: jorden giver

efter som blød mosklædt mosebund; „næ
di så fompd åp å nir imæl di stu tuwdr,

så ivæst di, hwa di war" , Grb. 138. 7;

måske også = fokke ;
jfr. sumpe

;
gldsk. 40

fumpe, Kalk.

2. fumpe, no. fomp æn -dr (Ribe,

glds.) — 1) fumper kaldtes runde rug-

sigtemels småbrød til 1 søsling stykket

af form som en tvebak, inden den blev

gennemskåret; Mb. har: „at give en en

norsk f
—

" o: et stød med knæet i bag-

delen; fompdr flt. (vestj.) løse tørv. 2)

fed, lasket person, Mb.
;

jfr. fump, Grimm
Wb. „kurz u. dick"; pfumpfen: „stopfen, so

stossen".

fumperi, no. no fompa.ri'j (Malt)

løs, dårlig mosejord,

fumpet, to. fompd (D,) om hvad

der er elastisk, give efter, f— klyn, tdr9,

løse mostørv; om dejg siges: dæn æ gåt

lowtdns, fompd å snæl (D.); æ pud æ
f— o føl o (Malt); de æ så fomp9 at

have tykke klæder på (Vens.) besværligt,

uformeligt.

fund, no. se fynd.

fund, no, foj e [best. fbnc] (Vens,)

= rgsm. ; hvad der findes; „haj hUw
hil kol (karl) tve dehæ foj'% Grb. 74, 3.

fundats, no. „en gammel knarris,

dær it æ no fåndå'es ve, hverkin hæn
ind hjem, Yuelb." s, 72, en gammel fyr,

der ikke er nogen dygtighed, anseelse

ved, hverken ude eller hjemme; „engen
falk, dæ wa no fondåhs ve, ku di ha",

Jæger Fer. s. 22; ordet betyder: doku-

ment, hvorved en stiftelse grundlægges,

hvilken betydning rent er borte i de

givne eksempler,

funde, uo. se fonte.

fundere, uo. fonde'J9r (S. Sams)

f— æn saq, behandle en sag; jfr. lat.

fundare, grunde.

-fundet, tf. se op-.

funke, no. se fænke,

funke, uo.

fotik -9r -9t (D.);

fofik -9r -96 -9d (Agger) —
\) æ il foyikdr, når den brænder klart

med sprudende gnister; de forik9r får
æ omi o mæ, gnistrer for mine ojne; de

wel ene forik (Vens.) blusse, om ild; no

fov^kdr him (Agger), nu brænder ilden

rask; fig. : nu går det lystig. 2) lykkes,

om arbejde; jfr. mnt. vunken uo. Sch.

Liibb,; htsk, funke hak. no. gnist.

funkende, bio. i udtr. splenta fo^kd

né)i (S. Hald); foifkd nøj (Hads h.) 0:

splinter flunkende ny.

funsel, no. fojsdl e best. -t (Vens.)

person, der er omtrent ligeså tyk som
lang og uordentlig indpakket; i foJs9l

huj, en tyk, kvabset puddelhund,

funselflngret, to, [fyns9lfetir9] (Åben-

rå) valen om fingrene,

funslet, to, funsl9 (Bylderup, Søn-

derjyll.); fynsid (Åbenrå) — valen om
hænder og fingre; se famle, fjamlet.

funtus, no, fontus i (Vens.) patron,

fyr; de ær i undøli f—, det er en lojer-

hg fyr.

fur, no. se fod; ft. tf. se føre.

-fur, to. se en-; fure.
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1. fur, no. fur æn -dr (Vens.)
; fur een

<N, Sams, Heil. h.)
; fur de (Thy, Agger,

Vejr.) = é furtréj -dr (Vens.), furtræ
(Vejr,, S. Sams) fyr (s. d.); termrd ær å

fur (Vens.); æn støk fur (Thy); jfr.

Aasen, isl. fura; sv. fura, furu; htsk.

fohre, eng, fir.

2. Fur, no. Futpr (Sall.) øen Fur,

kaldes sædvanlig „ Furland ", ved SaUings

2. fure, uo.

fur -dr -H -H (D.) r

fuwr -dr -9 -d (Vens.);

fu^dr -9r -9d (Thy; Vejr.);

fyri (Søvind s., Bj. h.);

fora -r -t (Agersk.) .—
1) ploje fure; no skal a fur æ aqar, så
ka do plåw 9n (Andst), ploje den første

fure, hvormed agrene inddeles, kaldes
kyster i Limfjorden; trolden i Bovbjærg lo også o fur i æn awar (D.; Thy, Vens.);
havde en tipoldefader på Furland i Rød
stenen, Kr. VIII. 146. 259; [tu, dæn sij9r

et nar Ian en Fumian] (Mors), om en,

der ser hojt, er fornem i sit væsen; har
navn af fur = fyrretræ, se U, Bl, I.

s. 175.

furagere, uo. fotmsrar (Røgen s.),

u skal ud o fodrasi'pr (D.) skaffe føde;

i udtr. go å f— , gå og småsysle; søge
efter noget (Hovlbj, h.); han forasi'prdr ^o

fur æn atpdr åp (D.; Vens,, Agersk.) plQje

den sidste fure. 2) hertil hører sagtens
plovmandens råb i Ang. : fri! tilhojre!

o: fur i! jfr. 1. fir; fur får æ præst (D.,

glds.) gore spor foran præstens vogn,
når han kører til annekset om vinteren

i snevejr; dette skete ved, at en eller

flere af bøndernes vogne kørte foran
præstens gennem snedriverne.

3. fure, uo. i alt fald i udtr.: fur
sa moj (Bj. h.) går urolig; jfr. fr. four- \jæn væk (D.) jage en bort; henføres hos
rage, halm og hø som foder; fourrager

|

Krist. Gadesproget til det franske ord:
uo.: gå at søge foder. i four: mørkt hul, i tim. envoyer sur le

Purbo, no. Fuwarbo æn (Sall.) be- I four, o: jage en bort.

boer af øen Fur (s. d.); de ær et å æ furehest, no. furhæst æn (D.);
hus få de-!" sagde Furboen, han lagde

|

fuprhæjst el. -øq (Thy); furdhæst (vest-
sig nétl på gulvet og drak den spildte

puns (vestj.), jfr. Sgr. I. 159. 667; når
en Furbo kommer fra gilde, bliver han

slesv.) — den hest, der går i furen ved
plojning, mods. landhest.

furehbvl, no. fuprhæwl æn (Thy)
spurgt: hvem drak mest? se Sallingbo, 3o= plovhovl, hovlen, som plojer den ind-
Kr, IX, 98, 49

1. fure, no. fuwr æn best, fiiwm el,

fukdn flt. fuwrdr (Vens.); får æn best.

farm flt. best. fårdn (Sams); fur æn
furdr (D.); fupr æn -dr (Thy, Vejr.);

\_fur'\ æn best, fån (S, Hald)
; ford æn -r

(Agersk,, Bradr,); fo el, fud æn flt. furd

skårne not i fjællets kant, mods. fjerhovl.

furelukt, tf, fånlut (S. Hald) ; de æ
knap f— i or, om kornet: det dækker
knap furen.

fureløb, no, få'rlåo æn best. -låvdn

(N. Sams) den rende, som den ene fure

danner med den anden, og som sæden
(Sundv,); får æn (Ang.) — en fure på |

falder i.

marken, skure, rende
; å bræk æn fo op

1 fureside, no. fuwrsipn (Vens.) ved
(Sundv.) ploje en fure

; føld fuwdn! (Vens.) 4o plejningen , mods, landsiden : den side,
råbes til plovhesten; de leqdr i fåndn
(glds, S. Hald) synes at måtte tydes så-

ledes, at den best. form fån, furen,

påny har fået artiklen; det er ikke al

tid heldig at følge den fure, sin fader

har plojet, Sgr. III, 132, 639; dær gror
mjæst kutpdn o dæn skæw fur (Andst),

thi den er længst; også om hvad der
ligner en fure; jfr, Aasen, isl. for huk.,

SV, fåra, Rietz får ; htsk. furche huk., mnt. so

vare el. vore Sch. Lubb,, ghtsk. furuh;
eng. furrow, henføres til lat. porca, jorden
mellem to furer; land, landside; grdnfure-
byg; mellem-, om-, vand-,

Feilberg: Jydsk Ordbog.

hvor den uplejede jord ligger.

fureskovl, no. fuwrskåwl æn (Vens.)

en lille, smal skovl, som bruges til at

skovle furer op ved en vandledning.

fureskåret, to. i udtr. fuwdrskordn
jowr (Vens.) jord, som forhen har været
under plov

; furskøt (N, Vium) ; også Mors.

furing, no. se fodring.

-furing, no. se om-.

Furland, no. se Fur.

furieger, no. flt. J.T, 355, en plante,

visse, genista anglica og tinctoria L. (Thy),

furlue, no. furluw æn (Vens.) for-

værks hue; ^hqj fek e Uo kle^s hatslatc

25
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å én furlmv åpå hwbt" , Grb. 51. 166;

jfr. eng. fur, pelsværk; foder,

furre, udrbso. se furs.

furs, udrbso. et tilråb til hestene,

når der plojes, = tilhojre, mods. »hid!"

== tilvenstre: fur9, furs! (D); fuj^r!

(Thy)
; fujdr ! (Vejr.)

; førs ! (Andst, Ager-

skov); fers! (Løgstør); se 2. fure 2.

furt, no. se fort.

1. fus, no. to. i kortspil : fus kart =
udenvelts kort, foser (s. d.); fus stek,

stik, som man får på ikke-truipfer ; a

ska nåk stek di fus (Andst h.), tumle dig.

2. -fus, to. farende i sit væsen: se

fage-, fare-, splitte-
;

jfr. Aasen fus, fyrig,

ivrig, isl. fuss.

3. fus, no. fus æn (vestj.) fart, stød;

gi æn f— apr (vestj.) fare til, jage

efter; æ il gir æn fus, fut el. fust,

ær dt ud (vestj.), et blus, glimt; han
kårn mæ æn fus, med en fart; jfr.

1. fors, fust, fut.

4. fus, no. fus (D.) et glds. kortspil

;

to spiller med ni kort hver, der er trumf

og der meldes: ters, når man har tre

kort i rad; kvart, når man har fire;

fus, når man har fem; hundrede konger,

damer, esser, når man har fire, men to

hundrede knægte; se frans-,

fuse, uo. fus fus fust fust (D.,

Agersk.); fmør nt. (Vens.) — stromme
stærkt ud, om vand, blod o. 1. ; æ hlgi fust

ur a æ sår (Agersk.); fig. hoij fust åp
å hløiv gal (Vens.); å fus astéj (vestj.)

fare afsted; kan fus te H, fus dt ow9r;

æ tdr9 fus hasts ud (D.) brænder hurtig

ud; jfr. fase, fustæl, 1. fors, juse; over-.

fuselvorn, to. se fusvorn.

fusende, tf. farende; hon kåm fus9n

imow9r mæ (Lemvig); kom fos9n (Lonb.);

fram-.

fuset, to. fus9 (Mors, vestj.) svampet,

løs om tørv; jfr. Aasen fos; holl. voos.

fusfaniiiker, no. fusfandkor æn (D.)

= fmkræmdr (Rkb.), en, der er frem-

farende i alt.

fusivorn, to. se fusvorn.

1. fusk, no. fusk æn -9 (Sundv.) et

bredt bånd, knyttet i en slojfe, som bæres

i nakken til „hølle" og „ hovedklæde "

.

2. fusk, no. fusk de (D.) — 1) kul-

støv, som flyver op af ilden i smedien.

2) arbejde, der gores underhånden på
værkstedet, ialfald af smede.

fuske, uo.

fosk -9r -9t (D.);

fowsk -9r -96 (Agger) —
1) = rgsm.

;
gore dårligt arbejde. 2)

begå svig (N. Slesv.) Mb.
;

jfr. htsk. pfu-

schen, gore uberettiget arbejde på værk-

stedet.

fusker, no. f<msk9r æn •9r (Agger)

= rgsm.

fuskeri, no. fusk9ri'j de (D.) =
rgsm,

fuskeværk, no. fowskwærk de (Ag-

ger) == fuskeri.

fusle, uo. fus9l -sl9 fus9lt (Tåning)

— 1) gå sagte, pusle (s. d.); å fus9l

asté'j; kom fusUn, gå med slæbende

skridt i hosesokker (Tåning, Mors); go

å fus9l (Mors), gå og pusle; kjæilingen

kunde ikke se ham, og hun stod og
20 famlede og fuslede ved ham for at få

ham lagt, Kr. V. 138; der mærkede
han sådan en fuslen inde, og han hørte

øgkobler rasle, Kr. 2) begå svig (N. Sles-

vig), Aagaard, Torninglen s. 224
;
jfr. Rietz

fussla, sysle hemmelig med, der henvises

til plt. funsselen, hemmelig drive et hånd-

værk; fusvorn.

fusselværk, no. fuselværk de (Mds,

h.) hvad der står stærkt ud til siderne,

30 vanskelig lader sig lægge tilrette.

fussi, no. fusi i (V.Hassing s.. Vens.)

— 1) = i dowl, dk se9r i cérksn, hvor-

med born skræmmes, jfr. bussemand,

bomand, græk, kildemand. 2) et fusi

(Randers) langsom person, der ikke kan

komme tilende med sit arbejde, skældso.,

se fussie.

fussie, uo. fusi -9r '•9t (Mds., Hovlbj.

h.) pusle ; kom fusi^h i huw9sfæd9r (Mds.

40 h.) gå med slæbende gang; se futte.

fussiværk, no. fusiwærk de (Agger)

fine, dunlignende smådele, som slides af

tvist, når det vindes, også om andet

lignende.

fust, no. fust é (Vens.) — 1) slag;

ji JkJ. é gåt fust, en god lussing (Vens.).

2) æn fust (Holstebro) glimt, blus af lys,

ild; æ il ga æn fust (vestj.); „a holdt

lyuset, te de ga en herlig fust". And.

50 Frieri; jfr. fus, fut. 3) stænk, byge;

e fust ræn, wenc9r (Vens,). 4) når man
tager et barn på armen og svinger det

frem og tilbage, siger man: fustd, fust9!

(Vens.).
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fuste, uo. fust -»r -9 -9 (Vens.)

fare; j^ha^j løb å fust9 rtø9n om'', Grb.

7. 11; „så sndt di hbh de te tøti, så

fust9r hqj uw" , 223. 23, så snart de

holder det (bladet) til tolden, så farer

den ud; fust åp te låwto (Vens.) til

horn, som man svinger med; jfr. fuse;

plum- (?).

fuster, no. person, som farer om-

kring; „i ganidl Ibjli fust9r, de wa så

råi^k i røqi, de haj wa hdt9 we å go

haq øw9r", Grb. 7. 8.

fustet, to. fust9 (Vejr., Vind s.),

f— t6r9, løse, lette tørv, som brænder

hurtig ud; se fuset.

fusthammer, no. fusthamdr æn -9r

(D.) smedens lille hammer med fire rekt-

angulære sider, flad på begge ender,

kun den ene ende stålsat, bruges til at

smede som med; jfr. mnt. vusthammer
Sch. Liibb. stridshammer ; faust htsk»

næve.

fust-æl, no. fustæl æn (vestj.)
; fusæl

æn (D.) — lille byge.

fusæl, no. se fustæl.

fusvorn, to. fusworn (D.); fusiworn

(Mors); f— ihii, brændsel, som hurtig

brænder ud (Mors, Vejr.); han æ f
—

(D.) fremfusende; om fjer eller fyld i

dyner, fusiwbn (Holmsl.), fus9lwon (Lind-

knud): som løfter, breder sig godt, ikke

klumper sammen.
fut, udrbso. se fod.

1. -fut, no. se fille-, kej-, jfr. Aasen

fut, foged; endnu kan henvises til Knud
Fut, Kr. IX. 149 ned., Sgr. I. 125. 444.

2. fut, no. fut æn (D., vestj., Mors,

Thy); fyt et (Agersk.) — 1) glimt, blus,

om ild, se fus; gi æn f— ., blusse hastig

op og slukkes (Vejr.) ; de slåw fut (Malt),

de slo fyt (Agger) slog klik, mislykkedes

(Malt); et uh fyt i æn pif (Agersk.);

det er kuns et fut, ligesom verdens

glæde (N. Slesv.), Kok Ordspr. 134. 1497;

Jesper giver et flojt i hans pibe og fut!

så var haren væk, Kr. V. 80; fyt! så

fioj haren ud af forklædet, s. 78. 2) vi

§or 9t i æn fut (D.) i en fart; æ håsboft

korner ud o pør æn lih f— æn gåfi

imæl (Lindkn.) en vending for at se til

folkene; han kam liq mæ æn f— (Vejr.);

vær i æ fut el. vut (Sundv.) skynde sig.

3) dær ær e^9n f— i ham, åndelig fart.

4) et lih fyt (Agersk.) en lille snebyge.

5) fut é (Vens.) melstøv, som går gen-

nem sigten i møllen; ligeså fnug ved

vævning og spinding.

1. futte, no. fyt æn (vestj.) farende

person, se bytte, feddel.

2. futte, uo.

fut '9r -9 -9 (Vens.);

fut '9r -9t (D., Thy);

fyt '-9r '9t (vestj.);

10 fyt, -9r fyt fyt (Agger);

fyt -9r -9t (Agersk., Bylderup, Ø.Lyg.);

fit -9r -9t (Bradr.) —
betydningen i de ovenstående former

slår uafladelig over. 1) om krudt el.

andet, der giver et hurtigt glimt og

slukkes; de fut9r a'w (D.) om løst krudt,

jfr. fus, fust, fut; manden^ som tiggede

om brandhjælp, sagde om sin gård: æn
ær et hræn ino', mæn, vel guj, ska hun

iofyt aw om æn pa daw (vestj.); hans

hum æ fyt å (Agger) brændt. 2) om
sne, knyge, de fypr mæ æ snø, æ snø

fypr en (Vejr.); æ sne fupt in å æ hwål

(D.); de h9gøndr å fyt æn let (Åbenrå);

de fit9r e let sne ne9r (Bradr,); guj ha

låw, vi hår nåt å hej å nåt å bren, læ

hin så fyt æn pa dats (vestj.); æ sne

fypr om æ hushjdn9r (vestj.). 3) be-

væge sig rask, fut væk (Vejr.); han

3oræn9r å fypr (Rkb.); fut frå de jæn
o te de ant (Lindk.); han hår hans

såq9r i æn kluwd, lis9m han ggr, så

fupr dr uwd (Agger); haj fut9r ej æ
don som i gal kat i tor9n (Vens.), ligeså

Mors; se skam-.

futtegal, to. futgal (vestslesv.) op-

farende hidsig.

-futtelig, to. se skam-.

futtie, uo. futi -9 -9t -9t (Søvind s.)

40 gnide på en buddipotte.

futtipotte, no. futipåt æn (Søvind

s.) = buddipotte; jfr. rumlepotte.

fwoi, no. se fod.

fvot, no. se forte.

fy, udrbso. se foj.

fyffer, no. se fyrfad.

fyge, uo.

fyq -dr -9 -9 (Vens.);

fyjq -9r føq føQ9n (Lild s.); ft. foq,

tf, fdq9n (Agger);

fyq -9r føq føq9n (Havbro);

fm fyf fn f<^Q^^ (Gylling, Tåning,

Søvind s.); tf. føq9n (Røgen s., S.

Hald)

;
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/"?'? fin^r feq foqdd (Tved s., Mols), tf.

fåq9 (JNf. Sams);

fm fy<l^ fn fn^^ (Hvejsel, D., Agersk.)

;

fiøi fyk9 fødk fåkm (Sundev., Ang.),

tf. fdk3n (Bradr.) —
1) = rgsm. ; de fyq^r mæ æ sne (Ager-

skov); de fyk9r å knyTc9r (Bradr.); ftjci

(B'9, fyge til; fyq i'n, nødes af snefog til

at holde sig inden dorre; strær^ went9r9r

i ganpl daw , nær fdlk féq ræn e'é

(Lild s.). 2) fare løs; fyq i hgdrdn å
hwæra'nd (Søvind s.) fare i hårene på
hverandre; „så komme gohrhunnen ind å

fygger å jormowerens hund", Jyd, I. 80. l

;

,Jøren Stjån føget å mæ å ga et stuer

hop", Jyd. I. 45. 2; jfr. Aasen, isl. fjuka;

futte, knyge; jord-.

fytia, udrbo. fyha (vestj.) siges, når

man pusler af hede; fy hat! så maipn
te hans rø lu (Randers) er sagtens et

ordspil mell. hat og lue.

fylaks, no. fyla'ks (Andst) et hunde-

navn, alm. siges : gal som æn f— (vestj.)

el. gal som filu'r o fila'ks (S. Omme);
æn réjtiq f— , æn sær f— (Løgst.) et

løst, utroværdigt mske; se ond.

fyld, no. fyt de (D., Søvind s., Ager-

skov)
; føl de (Agger)

; ful = flt., hest. -9n,

el. fuhti (Vens.) — noget, der skal fylde

op> fyt i en dyne; kom f— i æn dyn
(vestj.); grus og sand til huller i vejen;

å hør f— (vestj.); no gåt ful el. no gu9

ful (Vens.); men: de ka skå fuhn;
kornlaget på læsset, hvorpå læssetræet

lægges (Andst) = hinlaw (D.); fyld i

hons og ænder; de ær et så mof te fyl

(vestj.), det tager ej synderlig plads;

jfr. fuld; grob-, gase-, pude-, vej-.

1. -fylde, no. -fut (Vens.) ; -føl (Mors,

Vens.); se hoj-.

2. fylde, uo.

fyl -9r fylt fylt (D.) ; ft. fylt (Agersk.,

Vlb., Bradr.);

ful -3r fule fule (Vens.);

fyl -d fylt fylt (Søvind s.);

føl -9r føl el. følt følt (Rævs);

føl -9r følt følt (Grindsted); ft. følt

(Rårup, Bj. h.);

føl -9r -t følt (Agger)

= rgsm.; de, dæ fuhr, de fjen9r {Yens.),

de dæ føhr, de fij9d9r (Agger) det, som
fylder, feder; bl hwa dæ fyh, de fij9J9,

unta'w9n pin i hø å wan i kænmjælk el.

2n'h i hø å stin i brø fyh mij9 en fiJ9J9

(Tåning); jfr. Sgr. I. 14. 42; ftjl måq
(vestj.) læsse møg; wi føhr or sam då
(Agger); jfr. Aasen, isl. fylla; for-.

fyldebøtte, no. fylhøt æn -dr (D.)

= rgsm., skældso.

fyldegreb, no. fylgt'ff æn -gref

(Holstebr.) greb til at læsse møg eller

andet med, jfr. ladegreb.

fyldehest, no. føhst æn (Agger)

10 tenstol til at sætte håndtenen i for at

vinde garnet af den: et bræt med to

opstandere; i den laveste går ojet ikke

helt igennem, deri støtter tenens ene

ende sig, i den øverste drejer tenens

hale sig; den står altså skråt.

fyldelig, to.- fyhU (Søvind s.) fyldig.

fyldemad, no. fylmad de (D.) fylde-

kalk, overflødige ord.

fyldevogn, no. fyluwn æn -uwn (D.,

20 Søvind s.) den vogn , som læsses med
jord, korn, møg, når der køres med
flere vogne og et par heste.

fyldevår, no. fultvår é (Løgstør)

en fyldebøtte.

fylding, no. fyhri æn (D., Sundv.)

— 1) = rgsm., til en dor. 2) fyldjord

el. grus til veje; „knap æte sæeti wa vi

ve å kjø fylling", Yuelb. s. 33; jfr. mnt.

vullinge, Sch. Liibb. ; fyld; dor-, tvær-.

fyldingsdor, no. fyhrisdar æn (D.)

= rgsm.; se spejldor.

fyldingshovl , no. fyhfishowl æn
(Malt) en art hovl, snedkere bruger.

-fyldt, tf. se for-.

fylle, no. se føl.

fylli, no. fyli æn fyUr (Vens.) —
1) 2— 5 års gammel hoppe; når den har

folet, kaldes den øq. 2) føU! (Vens.),

fyU! (Elbo), kælenavn til hest og føl.

fylte, uo. f— ned, krænge, folde

ned, om et stovleskaft, se folde ; J. Saml.

VIII. 172 (Sall.); jfr. brette, stylpe.

fylæ, no. se føl.

1. fyn, no. fon de (Andst, Åbenrå ; Mel-

lemslesv., Ang.); fyn de (Rkb., Vens.)

— planten kæruld, eriophorum L.
; fon i

æ mos gir tar9 i æ pos (Ang.), når

mosen er hvid af kæruld, bliver det

et godt boghvedeår; Hag. anfører også

50 formen: forn; nær dær æ manø fon,

Uyw9r æ hoq9t gåt (Malt); mam fyn i

æ muw9s gir marp gryn i æ imwds
(vestj.), se Kr. IX. 76. 810, IV. 374. 307

;

fon i æ. mos gir fdr9r te hos (vestslesv.),
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hvilket tydes således, at de varsler om
mange barnefødsler, hvad nok passer

med, at de varsler et godt boghvedeår,

se boghvede s. 100. 18; mange fon skal

enten flyve bort eller flyde bort (vestj.)

0: de spår blæst el. regn, Kr. VI. 273. 196;

æ fon skal ægø'mal å kynamos nat, om di

å skal ægø'rMl een jærnhat (Agersk.)
;

jfr.

SV. fjun, dun; Aasen har navnet: fivel;

se kjærdun.

2. Fyn, no. Fy[dn (D.) = rgsm., en
stor dansk ø; „Fyn de æ et godt lelle

land, få dier for en nåwed få nåwed,
Sgr. II. 90. 437; se Sjælland; de æ nåk
gal i F— (D.) kan siges om en pige,

der er frugtsommehg ; de æ gal i F—

,

di vel il ha æ lybsk skeUijsr (vestslesv.)

siges, når der er noget galt på færde;

hur vel do hæn? — så kan svares af-

visende : a vel te Fy9n å skyd spar9, vel

do mæj o samøl åp ? (vestj.) ; om navnets

betydn. se U. Bl. I. s. 180—83, der hen-

vises til det norske ønavn Føjen, oprin-

delig Fjon el. Feøy.

fynbo, no. fynbo æn -dr (vestj.);

fynbow æn -9r (S. Sams); fynbo9r æn
[-^r] (Fjolde) ; tim. di føls lisom di fyrp-
bor te gab (Vlb.) som fynboer til galge,

jeg kender ingen forklaring; „dæ ska vær
måj mæ slek9ri' !^ så fynbodn, han haj

eet fcemtdn skanbasid, Sgr. III. 105. 421

(Ås); „vil I have god fynsk humle?"
siger fynboen, „min kone har brygget på
den tre gange og den er lige god endnu !

"

Sgr. V. 24. 48; man siger, at fynboere

er danskere, der gået i vandet, Kr. IX.

94. 1; i det hele gor jyden altid nar

ad fynboen, hvad disse da gengælder;

jyderne siger, at f— koger boghvede-

grød, der er så hårde (grød er flt.), at

man kan slå katteojne ud med dem,
når de bliver kolde; når f— om mor-
genen går til marks at lede efter deres

heste, tager de grødene af fadet, gjor et

hul på midten og hænger dem på armen

;

så går de og bider af grødene, og når

de kommer til en mand, siger de: „kan
du fmde mig mit 6j, ska du få en bid

af min groj!" — „det må være bram-
bær!" sagde f— om skjelderbasser, han
havde hørt, de var sorte; f— siger: jeg

kan al slags bondearbejde, undtagen høste

og slå, ploje og så, — men plukke humle,
det kan jej; f— siger: „hunni sprang

på katti, å katti sprang på kakkelovni å
vældt sætti (fadet) ned i skitti"; eller

„rowwe boviTwe howwe nowwe, gowwe
lowwe!" Sgr. III. 105. 428, rug og bog-

hvede har vi nok af, gud være lovet;

f— siger hun til alt, undtagen til præsten
og tyren, han til en særk og hun til

en skjorte; „natten er vor egen!" siger

de fynske piger; fynboerne er slemme
10 til at bande: da St. Peder sparkede

til en hestepære og sagde: „Fynbo kom
herud!" sagde fynboen: „det skal fanden
pine me jej!" Sgr. I. 222, XI. 108. 215;
sællænderen siger: Jyden han er stærk

og sej; fynboen, han er ussel og fej!

Sgr. IX. 130. 379.

fynd, no. \fun\ (Mors) = rgsm.;

især i tim. sæj nåwH^ dær æ fyn o

klæm i (D.); jfr. Aasen fynd.

20 -fyndig, to. se u-.

fynsk, to. fynsk (D., vestj.) — 1)

fra Fyn (alm,). 2) småtosset; a trowdr

do blyw9r fynsk; æ do ræn fynsk ? (Lild)

har dette noget med Fyn at gore ? se fysk.

fynslet, to. se funslet.

1. fyr, no. fyr æn (D., Agersk., Sø-

vind s.) et fyrretræ, også de f—, mate-
rialet; jfr. fur; blå-, rød-.

2. fyr, no. fyr i -dr (Vens. ; D., alm.)

— 1) om personer; æn flerik fyr; også

nedsættende : de æ nb reqtiq fyrdr, dæm
(D.) ; de ær i fåh fyr mæ komæ's, hans
røw æ ful å gnistar (Vens.). 2) en
hankat, i Hornum h. 3 år gi., i Vens.

7 år gi.; jfr. Aasen fyr, isl. firar flt.

mænd; spring-.

3. fyr, no. fyr de (vestj.,Vens., Søvind,

alm.) — 1) ild; ha fyr o æ piv (vestj.);

haj hår kbl fyr ipibdn (Vens.) om drenge,

40 som ryger af en utændt pibe. 2) „si

jik haj får en fyjr frå Hwils9 te Sujby"

,

Grb. 217. 14 o: han gik ilsomt; udtrykket

kan sammenstilles med svensk : ha gikk

på fyrn, det gik i galop, Rietz fyr 1,

nr. 3; jfr. Aasen fyr, ild, bål; han hen-

viser med ? til isl. furr; mnt. vur Sch.

Liibb., gfris. fiur, fior, eng. fire; hen-

føres til græsk pyr, ild; flint, flunkende;

fek-, kold-, skal-.

' fyraften, no. fyrawtan (D.) tiden

om aftenen, når dagens arbejde er til-

ende ; hyppigere bruges helligaften (s. d.)

;

jfr. htsk feier-abend; den første del af

smstn. stammer fra lat. feria, hviledag.
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fyrbækken, no. fyrhæk^n æn (vestj.,

Malt) et stort messingbækken med låg,

hvori der kommes gløder, til at varme
senge med.

fyre, uo. fyr -dr -H (vestj.) — 1)

fænge ild, brænde; han bakker jo, men
de torre aske (flt.) vil ikke rigtig fyre,

Kr. V. 226. 2) fyr i æ kakdlåwn, onar

<s hipl (D., vestj.. Søvind) tænde ild,

holde ilden vedlige i kakkelovnen; se

3. fyr.

fyrende, bio. i tim. de ggr fyrdfi

(Vejr.) rask fra hånden ; se 3. fyr 2 ;
jfr.

flunkende, flojtende.

fyrfad, no. fyfab æn -fåd (D.)
; fyf^r

æn -dr (Mors); fyfar et -far (Agersk.)

— lille fyrfad af kobber el. messing,

som sattes på bordet med gløder til at

tænde piben ved, inden fosforstikkerne

kom i brug; „æ dæ ingen gløer i fyr-

fadt, sien do kommer hier ud å tænd

di piv?". And. Bars.; se fyrpande.

fyrhul, no. fyrhwål æn -hwåUr (D.)

hullerne, hvorigennem der fyres i tegl-

ovnen; de fører ind til æ riA9r.

fyring, no. fyr9ti i (Vens.)
;

ji jéj
i réjti f— , dragt prygl; nu skulde kornet

have en rigtig fyring af blæsten for at

blive rigtig godt, Kr. VIII. 369, o: hård

behandling, omgang. :

fyrjærn, no. fyrjan æn (D.); fyr-

jan é (Vens.) — 1) fyrstål; „næ (noget)

egstoel ær ikhejæ (ikke heller) å kassier,

en knyw, et fyrjan, hvis en et hå mier".

And. Frieri. 2) er opgivet = fyrbækken

(Vens.).

fyrkik, no. fyrki^k æn (Ang.) fyr-

fad, som kvinder, husmødre varmer fød-

derne på, el. den ene fod, mens den

anden træder rokken
;

jfr. „ feuerkieke,

gehåuse fiir einen feuertopf, Sch. Liibb.

IV. 421. 38 under stove.

fyrpande, no. fyrpå^j æn (Vens.)

= fyrfad.

fyrre, talo. førd (Heil. h., Søvinds.);

før9 (Thy, Mors, vestj.); ford (Agger);

før9 el. ferdiq (Emmerlev, Medolden) =
rgsm. 40; i Mellemslesv. begynder man
fra 40 at tælle på plattysk ; enere nævnes
både på dansk og plattysk ved siden:

fæm å ferdik (Ang.); fif, sos, sof9n,

akt, næk»n on ferdik (Bradr.); hunør å

en on ferdik; ferdikst, ordenstal (sts.);

se Lyngby, Sj. sprl. s. 54 f., J. Saml.

VIII. 176; jfr. Aasen fyrti, isl. fjorir tigir;

tiog-.

fyrreplanke, no. fyrjjlatik æn (D.)

;

fiirplarik æn -dr (Agger) = rgsm.

fyrretyve, to. føretyw (Vens.)
; férd-

tyw (Søvind s.)
; fordtyw (Agger) == rgsm.

40; snes, uge.

fyrretyvende, talo. før^tym, itk.

-tywdnc (Vens.); førHyvodns (vestj.); for^-'

^tywin (Agger) = rgsm.

fyrretyve riddere, no. flt,, den 9.

Marts; regner det den dag, skal det

regne 40 dage derefter, J. K. 409. 1357.

fyrsted, no. fyrstej et (Søvind s.)

ildsted, komfur.

fyrsten, no. fyrstijm æn (D.) flinte-

sten at slå ild ved.

fyrstikke, no. fyrstek æn -dr (D.)

= rgsm.; fosfor-tændstikke.

fyrstål, no. fyrstol é (Vens.); fyr-

stol æn (vestj.) stålstykke til at slå ild

med.

fyrtoj, no. fyrtéw é best. -téwe

(Vens.); fytøw et (Søvind s.) — redskab

til at skaffe ild ved, om sten og stål el.

andre apparater; det gammeldags fyrtoj

bestod i en kasse med forkullede klude,

i denne opfangedes gnisterne fra stål og

flintesten; man havde så 10— 12" lange

fyrrepinde, tit forsynede med svovl på

begge ender, de blev tændt ved gløden

i kludene, jfr. Sgr. III. 101.395; fyrtoj i

æventyret, Kr. V. 198; såsnart Hans slår

ild med fyrtojet, kommer en tjenende

ånd, stålmanden, Kr. V. 335 ; slå ild med
fyrtojet og tænde skoven i brand, Kr.

Æv. 261.

fyrtønde, no. fyrtøn æn -ar (D.);

fytøn æn (Søvind s.) — en lille blik-

tønde, hvori forkullede klude, til at slå

ild i med stål og sten; „Jakob to dås^n

åp å fekdn, å he9 Jens å stap pijbm,

mén hqj rerikø fyjrtøjdn åp" , Grb. 38. 20,

mens han vikler fyrtønden op; jfr. tønder-

krukke.

fyrtårn, no. fyrtorn itk. (S. Sams)
= rgsm.

fyrværk, no. fyrværk æn (Malt) —
1) en støbt skorstensindretning , komfur.

2) redskab til at tænde ild med, Sgr.

IV. 29.

fyrværkeri, no. fyrværkdri' de (Sø-

vind s.) = rgsm.

fysikus, no. fisikus æn (Agger) =
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rgsm. ; i lægernes rangfølge : den, som
er overordnet distriktslægen.

fysk, to. Ifysk] (Vens.) halvgal, for-

styrret; se fynsk.

1. fyt, udrbo. pyt, hånlig afvisende

partikel; kongen skulde jo kjøre æfor

af, men Per tykte, det gik vel stille

{langsomt) for kongen, hvorfor han hug

skrald og kjørte om (forbi) ham. „Fyt!'*

sagde Per til kongen, Kr. III. 114. 166; »»

jfr. pyt.

2. fyt, no. fyt de (Vens.) menneske-

skarn, snavs.

fyt, no., udrbo. se fut.

fytte, no. se feddel; no., uo. se futte.

fytte, uo. fyt -dr -d (Vens.) om
born: forrette sin nødtørft.

fyvr, no, se fjord.

fæ, no. se fed.

Kalk, føg, det samme; er det beslægtet

med fyge?

2. fæg, no. f(B(i æn, de (Mds. h., Røgen,

Randers) dær sed^r am f— i di yvs, en

lille klump materie.

fæge, no. fæci æn (Holstbr.), æn
stoiBdr f-^, et stort stykke af fødevarer,

flæsk, kød; mi hep JcæU fæci, om born,

der er kåde (Mors, vestj.).

fæger, no. fæqdr æn (Andst)
; fæq^rt

æn (Agersk.) ; æn særd, ondrl'<> fæq9r {kxxåsi)

lojerlig fyr; på Als skal siges: var æ de

får æn feka! i samme betydn.

fægte, uo.

fæU fæktdr fækt9 fæUd (Ang.);

feqt -3r -dt -dt (D.) —
1) =rgsm., bruge blanke våben mod hin-

anden; di feqt»st (D.); fig. de fækt9 wæ
Mr it an (Ang.) o: det volder mig ikke

fæ, no. fæ (Agersk.); fæ el. fæf 1 20 bekymring, gor ikke indtryk på mig. 2)

best. -9 (Vens.); fej, hest, -sd (Heil. h.

;

Søvind); fe æn (Lyne s., Lild s., Agger)

— 1) kreatur i almh.
; føst falk, så fæ

(Agersk.); falk o fe (vestj.); han hår

hwec9n for hæh fæf (Vens.); „uw é eti^n

å henc fæp hjhn" , Grb. 156. 16; „di

komdr, lisom fæj bæjsd te by" , Grb. 241.

240; „han kjøbe borre foeh å fej, de salte

han nie å sehle«, Tkjær N. K. 10. 2)

gå fra hus til hus for at tigge føde,

penge, især om håndværksfolk; det blev

grumme småt for dem, de måtte til at

fægte for føden, Kr. V. 230; „do feen-

å fdr å for en stæ we" , Grb. 242. 2-"i.'i,

du fægter og farer og får ingensted fat:

jfr. htsk. fechten gehn, stammer mulig

fra den tid, da der især i Nyrnberg og

Breslau var fægteskoler for håndværkere,

skældsord, alm. ; se erke-; jfr. Aasen fe, so til hvilke disse rejste frem og tilbage, se

isl. fé; mnt. ve, Sch. Liibb., htsk. vieh;

får, ung-.

fæben, no. febipn æn (vestj.) koben,

ben af en slagtet ko.

fæbås, no. fæbps æn (Thy) plads

til et par køer i stalden.

fædder, no. uo. se fødder, føddre.

fædderet, to. se -fodet.

fædle, uo. se fødle.

fædreland, no. i udtr. „slå for 40

fædrelandet" (Randers); „slå fædrelands-

slag" (D.), en karleleg; A. bojer sig med
lukkede øjne og strammet rumpe, den

ene efter den anden af forsamlingen

giver ham et slag med flad næve på
måsen; han må bhve stående, til han

gætter, hvem der slår; se Danmark.

fædrift, no. en vej, hegnet med
store jorddiger, hvorigennem kvæget blev

Weig. Wb.; eng. fight.

fægtegevær, no. af vingerne gjorde

jeg fægtegevær, som æ piger de bruger

i solskinsvær; Sgr. VII. 20. 6 i visen om
kragen; s. 18. 11 hwowte-gevær ; s, 21. 6

kysepapir; ordet må jo betyde: parasol.

fæhoved, no. fehuw^ el. feqhuw9

(D.); fæhuwd æn (Agger) = rgsm.; din

f— ; skældsord.

fæhund, no. féhun (vestj.) = rgsm.

;

til den, som nyser, siges spøgende: proi,

din fehwhl og svares: tak, din nøståq!

fæhus, no. fæhuks e best. -t (Vens.)

:

fæhus et (Søvind s.); fæhus æn -hus (N.

Horns h.); féhuws æn (Lild) — stald til

køer, stude, kalve; se bås, kjørres, nøs,

stald.

fæbusdbr, no. i tim. no fat mi

fæhusdar! (Agger), siges i kortspil, når

drevet ud i fællesskabets tid, Sgr. X. 144 so man mister sin bedste trumf.

(Sams)
;
jfr. fægang, Kjær Stavnsb. s. 1 1 3

;

1. forte.

fæen, no. se fødder.

1. fæg, no. sladder (Ribe) Mb.; se

fæhyrde, no. hyrden, som skal

passe køerne, J. Saml. 2- I. 68. 2.

fæhoved, no. fæhowdd æn -9r (Mors,

Thy, Agger)
;
fæhowdr æn -howrar (Vejr.)

;
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-Jiødr (Vens.); fh-
- et enkelt stykke

fæshø é best. hø9 flt.

hétff^d æn -dr (Lild)

kvæg, se hoved.

fæj, no. se fæ.

fæjsel, no. se fændsel.

fæk, uo. ft. se få.

fækjær, no. fæcar é (Vens.) kær-

mark, hvor enghoveder græsser.

fækrybbe, no. fækrøb cm -9r (Thy)

krybbe i kostalden.

fæl, no. uo. se fel, fil, file.

fæl, to. bio. fæl flt. fæl (L6nb.,Vens.,

Agger); fel flt. fel (Søvind) — styg; æn
fæU speta'kd; også blot forstærkende:

æn fæl guw9 stud, en overmåde god

stud; felt bio. (Søvind); jfr. Aasen fæl;

fjælsomt.

fælade, no. fæla æn (Fjolde) ko-

stald.

noje i forbindelsen; di fæhr gåt samdly

om tilhovlede brædder (Malt); hatten

fæhr snært te æ hum (D.) passer noje;

jfr. Aasen fella.

fældehår, no. fælhgd (Røgen) =
fulhår.

-fælder, no. se dom-.

fældespån, no. fælspgn æn -spon

(Silkeb.) de store spåner, øksen hugger
10 af træet, som fældes.

-fældet, tf. se ud-.

-fældig, to. som falder el. forfalder

til; af-, brøst-, drik-, jord-, sige-; jfr.

htsk. fåUig; mht. vellec.

fælding, no. fæhti i best. -i flt. -9r

best. fæhrpn (Vens.) — 1 ) stedet, hvor to

fel på hjulet er samlede med en dovling;

se nest. 2) æ fæhri (Hvejsel) koden på
hestens fod; også Vens. 3) klove af

1. fæld, no. fæl (D., Andst, vestslesv., 20 bojet eg til at binde køer med på stalden

Agersk.) pels, låddent dække; æn hår æn
guw9 fæl (D.) om et får, et godt lag

uld; dær ær æn guwd f— o æ jow9r
(Lindk. s.), et dygtig lag græs; dær æ
gamøl f— _, æ græjs ska snar kom, om
foråret: et lag vissent græs; se hom;
jfr. Aasen feld, isl. feldr hak. hårdække;
græs-.

2. -fæld, no. se hav-, jord.

1. fælde, no. fæl æn -sr (Vens., Agger,

D.) — 1) = rgsm, ; redskab til at fange

noget i; se muse-, rotte-. 2) hvad der

er fældet, se vind-; jfr. Aasen fella huk.;

htsk. der fall el. die falle; afledning af:

falde (s. d.).

2. fælde, uo.

fæt -9r -9t -9t (vestj., Thy);

fel -9 -9t -9t (Søvind s.);

fæl -9r -c fæle (Vens.);

fæl -9r fæl fæl (Agger)

1) intr. = rgsm., bringe til at falde, om
træer, hår, se skifte. 2) æ hun fæhr
hart (Hmr. h.) går stærkt løs på folk;

han rejser sig for at se efter, hvad
hundene fældede så skrapt for, Kr. VIII.

1 44. 255, IV. 1 29. 180. 3) trs. foje sammen,
ind i, om træstykker ved tap el. skarving

(Thy); fæl æn hjul (D.), er et hjul løst

i eger el. nav, så saves det i nesterne

(Mds., Lysg. h.). 4) når kreaturer hildes^

lægges om deres ben en jærnring, i kåw^

s9ii; denne er atter, for at skåne dyret,

udfodret med en ring af rebværk, i fæhjf
(Vens.); jfr. Aasen felling.

fældingsted, no. fæhriste æn (Thy^

Vejr.)
; fæhijstæj (D.) — koden på hest-

ens fod.

fæle, no. se file.

fælge, no. = hjulfælge, se fel.

fælger, no. fælgsr æn -9r (Agersk.)

en garver, er ved at gå af brug; af htsk.

fell, skind?

-fælget, tf. se vinter-.

fælle, uo. fæU -r -d -d (Agger)^

ska uÅ fæl9 åm æn pæl ? o : fællige, dele

en pæl i fællesskab; se be-.

fælle, uo. se falge.

fællebunden, to. fæUhoJdn (Vens.),^

40 m wa f— om9 d: gjorde det i fællesskab.

fælles, to. fæl9s (Mors, Agger, Ager-

skov, Søvind s.) = rgsm. ; wi wel wæ
f— åm 9d (Mors); f— he, hedelod, der

ejes af byen i fællig (Agersk.), se samtlig;

ha nu9 te fæhs (Vens.)
; fæps skå æ fæl9»

trøst (vestj.); jfr. Aasen felag, sameje;

isl. félag, fællesskab; den danske form

er en oprindelig ejeform; til-.

fællesdrift, no. fæbsdrowt æn (D.,.

(s. d.) med en sav, der gor bredt snit, so glds.) det gammeldags fællesskab i jordens

ind til dovlingerne (s. d.) fra begge sider, drift.

så klemmes hjulfælgerne sammen påny fællesgods, no. fkpsgbs é (Vens.)

og kiles; dette kaldes at fælde. 4) intr. (Vens.) = rgsm.; „frå æl9 tij å' wa
være sammenfojet sål., at noget passer falk wånt te å h9traqt skdw, mus å hi
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hotd som fUdsgds" , Grb. 20. 1, fra ældre

tid af var folk vant til at betragte skov,

mose og hede hartad som f—

.

fællesskab, no. fæUsskav et (Sø-

vind s.); fcehskah æn (Agger) = rgsm.

fællestur, no. hwæm hår fæhsturdn

el. fælH te Bajs? (Støvr.) o: hvem skal

køre til Randers for hele byen? hver

uge kørte en gårdmand til R. fra Melle-

rup og tog ærinder med fra de andre, lo

1. fællig, to. fæh (Thy), di æ f—
åm 9dj ucer fæld mæ, være fælles om,
i fællig med; se fælle.

2. fæUig, no. fæh (D., Vens.); fæle

(Vejr., Thy) = rgsm.; vi hår 9t i fæh
(D.); de fæld (Vens.) om fællesejendom,

som byen har, f. eks. en sandgrav; æri

fæh (V. Thy) en fælles mark; fæle æ
sæld (Vejleegnen) o : fællesskab duer ikke

;

„nær i stu mqj ku få e støc å fél9 20

hoivd ej te hans ijn jotvr mé én smul
grob å dej", Grb. 172. 9, når en stor

mand kunde få et stykke af fællesmarken

kastet ind til hans egen jord med en

smule grøft og dige . .
.

" ; de gamdl fæb,
hi9l9 fældrdt (best.), det gamle fælles-

skab, hele fællesskabet (Galten); kyj9rn

ska i fældn (Søvind s.) fælleden, fælles-

marken
;

jfr. kaffe, fælles ; se have-, gilde-,

plov-, øgs-.

fællige, uo.

fæla -r fæld fæh (Vens.);

fæh el. fæhs fæhst fæhst (Thy);

fæh -r9 -rat -rH (Søvind s.) —
å fæhs mæ, å f— åm (Mors, Thy), at

være i fællig med, om; når to samtidig

bryder af et stykke brød, kan siges spø-

gende: vi fæhr om hrø, ska vi ås9 fæh
om å fø tvår bon åp ? (vestj.); fæh åm 9

(Vens.); fæl te Bajs (Støvr.) have vogn-4o

lag (s. d.) til Randers; I ska ju ås9 te

Hås9ns i mow9n, ska vi så it fæh?
(Søvind s.); se fælles.

fælligkjær, no. fehlcar itk. (Gjed-

sted) mosestrækning som er fælles.

fælligmark, no. fehmark (Valsb.)

fællesmark; se fælligt.

fælligt, no. fæht (D., Agersk., vest-

slesv.); de leqar i f— , i fællesmark;

hwæm hår fæht? (Støvr.), se fællestur; so

2. fællig, fælles.

fælsted, no. fælste (Rkb., Sall.);

æ fæl kaldes overkøringsstedet i S. Lem
vig, der går ind syd for Lem og Husum

i Salling og ved sin munding i Venø
bugt danner grænsen mellem Ringkøbing-

amt og Salling; i Ringkøbing fjord er
der et lignende overkørselssted, som kal-

des æ fæl el. æ fælste, ligeledes kaldes

strækningen på korteste bredde af Nis-

sum fjord æ fælste, fra Nissum land til

Gjørding land. Kendeo. tyder hen på,

at ordet har en betydn., se fal, vade-

sted? ,Fæl Krog% Kr. VIII. 256. 4.32.

fæløb, no. fæløw9t (S.Hald) kreatur-

vejen, der fører til engene, særlig om
gennemskæringen af bakken ned til en-

gene, således kaldet fra fællesskabets tid,

fæmarked, no. kreaturmarked; ,da-

wen ætte kam hon te mæ åpå fæmar-
kinet igjæn", Jyd. I 7. i.

fæmon, no. fkmen et (Søvind s.)

= rgsm., et stykke kvæg, bruges nok
kun som skældsord.

fæ-møg, no. fembq de (Mors), komøg,
fæn, bindeo. se forend.

fændsel, no. \f^j^^^ (Vens.), „fæjsel"

J. Saml. III. 83; trolovelsesgilde : de for-

lovede kørte med lige så stort følge til

kirke som senere til bryllup, sædvanlig

2den juledag, og gik med deres førere,,

mand og kone og 4 brudepiger, ind til

præsten for gudstjenesten; han trolovede

dem så hojtidelig og holdt en tale til

dem; næste efterår ved mikkelsdagstid

blev så bryllupet holdt (Råbjerg).

1. fænge, no. fangst; i et rim: med
fisk udi vor fænge, og smukke piger i

senge; Gr. GI. d. M. IIL 166. 5.

2. fænge, uo. fæn -9r -9t -9t (Andst)
== rgsm.; gribe fat i, om ild, smitte; se

befængt.

fænger, no. se finger.

fænghml, no. færihwdl æn (D.) =
rgsm., på en bøsse.

fængkrudt, no. færikryj de (D.)

= rgsm.

fængsel, no. fætis9l æn -9r (D.,

vestj., alm.) == rgsm.; almindeligere bru-

ges: gab, hul.

fængt, no. fæiit æn (Thy, Mors,^

Sall.); fent æn (D.); æn f— ol (D.) så-

mange ål der fanges ved en fisketur; e»
fangst.

fængte, uo.

fænt -9r -9d -9d (Lild s., Agger);

fænt -9r -9t -9t (vestj., Sall.); ft. fæntdd'

(Mors, Thy);
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fcent -9r -dt -9t (Agersk.);

fænt el. fent -dr -dt -dt (D., Andst);

fænc -dr -d -d (Vens) ; nf. fent (S. Sams),

fænt (N. Sams) —
1) fange, om fisk, ål; te haws o f~
skul (D.). 2) ikke om at tigge el. om
tiggere, nok om småfolk el. andre, som
kommer i forlegenhed og beder om
noget som en tjeneste; æ row ska fæfit

om sin foj; ur å fænt om for (Agersk.)

bjærge foder
; fænt néj halm (Mors)

; f—
sæ fram, f— sæ te dt, f— æn plåw-

bejdd, f— si arhdd gor (vestj.); fent f@dn

{S. Sams); fænt te å fo djér arhdd gdif

(Lild s.); jfr. Aasen fengta, Rietz fangta,

indsamle i små dele fra forskellige steder

;

fange.

fængtebid, no. [fæncbæ é] (Vens.),

i tim.: f— er snart fortært, o: hvad

man får ved tiggeri, er der intet forslag i.

f8Bngtekand,e , no. sort lei'kande,

hvori den fattige fængter sig en tår

mælk; æ fæMkan æ mår søpen (Mors)

det er snart fortæret, der fås for en bon.

fængteværk, no. no fænctværk

»(Vens.) tiggeri, måske også: hvad der

er sammentigget ; kludderværk.

fænke, no. se fmke.

fænker, no. se finker.

fænte, uo. se fængte. ;

fænød, no. fænå é best. -nét =^ flt.

^1. flt. fæanédr best. fæsnhdn (Vens.) —
1) et stykke kvæg. 2) skældsord, en

dum, klodset person (Sall.).

fær, uo. nutid se få; talo.se fjerde;

bio. se for.

fær, to. vist kun i enkelte tim., fær
te søqn gor skiddn i kérk (Thy) pyntet

til søgn går skiden i kirke; se favr; jfr.

Kalk. fær, høvisk, sommelig; færde.

færd, no. — 1) virksomhed; vær i

£B far (P,); tvær i far (N, Sams) o:

være oven senge, i virksomhed; ja, do

ska gøjdr mæ æn far! spottende: ja, du

skal gore mig noget! no ska vi fo æn
far o ham o: spille ham et puds; han
gor æn slem far v$ dt! ironisk: han be-

stilte intet (vestj.); fo een fandns far o:

ske skam, også: æn skam far (sts.) o:

bhve mishandlet, Ude skade; te datpl^

far, jawnsfar (D.) til dagligdags, jævns-

hold; med betydning af at være den

første, den stærkeste i en virksomhed:

hå æ fær mæ æ snak (Holstbr.) o: føre

an i samtalen; hå æ fær (sts.) være den
første; om den, som skal spille ud i kort-

spil; a ska fo far o' dæ el. mæ' dæ
(vestj.) få magt med dig, 3) forbundet

med fho., i færd: a wår i far mæ' ham
om dt; han ær i fmr mæ dt; gi si i far

mæ dt el. te dt (D,); i fa^ mæ (Søvind

s.); i fær mæ dr el. wei dr; hwans æ
de I æ no i fær we el. mæj? (Agger);

10 på færde: han ær ålti o far (D.), på
far (Vens.) o: i virksomhed; htva æ d-ær

o fær el. far? (vestj., Vejr.); å fa (Sø-

vind s.); po far (S. Sams); til færds:
altir te fas, altid på færde; han bdgynJr

å tvær let te fæs (Mors); hurdn æ han

te fas? (Vejr.) o; hvordan befinder han

sig? voda'n æ do te færs (Agersk.) hvor-

dan færdes du: kørende, ridende, gående?

bjærgfolk er mest til færds ved nattetid,

20 Kr. III. 24. 27. 3) i tim. si fær te néj

el. si nøj fær te, hør fær te (Thy); hør,

sij far te dd (Hanh.); si fa el. fad te

(Vens.) blive var, komme til at høre;

„mén di ku ene hø fa te notetf , Grb.

48. 115; jfr. 174. 4 „hø fa te" ; a so, høt

eydn fær tel (Mors); a wel ud å si te fæs
(sts.) O: se til, hvorledes alt står sig;

de wed æ endu fær te (Agger; besked

om; jfr. forrede, 4) gildesfærd; æ tæjdr

kon æ gulrefi å, væn æ ska te dt fær
(vestslesv.) o: barsel, begravelse, bryllup;

jfr. Aasen ferd, isl. fer5 huk. af fara;

aftens-, barsel-, brude-, flytte-, gjen-, jævns-,

hen-, lig-, polter-, skam-, u-, vel-.

færde, uo.

far -dr far far (Vens.);

fær fær f^r fær (Mors, Thy, Agger);

færd -r -t færdt (Agersk., D.) —
reparere, istandsætte, lappe; far we dd

40 (Hanh.)
; færd æn teri, f— æ vun el. ve

æ vun (Agersk.)
; far é par howsdr (Vens.)

lappe et par bukser ; han ku snar færd

dt aw (D.) o: gore det færdig; også

klæde sig på, pynte sig (Vens.); jfr. Aasen

ferda, sætte i stand; fly, kjere, stande;

fær.

-færdelig, to. se for-.

færdenskab, no. færdnskab (N.

Slesv.) færsel; megen f— på en vej.

færdes, uo, fards ft. -t (vestj.. Sø-

vind s.)
;
fårds (Vejr.)

; færds færds færdst

færdst (Agersk.) = rgsm. ; o f— ve nap-
tijdr, mæ lown (D.); han færds mijjr

(Agersk.), han rejser meget; voda'n æ do
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færds^n i^ (Agersk.) er du kørende, gående,

ridende? — han hær it å far9s mæ (Ang.)

intet at virke med.

-færde sig, uo. se for-.

'færder, no. se folke-.

-færdet, tf. se for-.

færdig, to. far^ el. færdiq (vestj.);

far9 el. far^ (Vens.); fqt'9 (Lild s.);

fær9 (Vejr., Agger, D., Sønderj., Ang.);

far9 (Røgen, Søvind, Vor h.) — 1)

stor, stærk, velvoksen, rask til sit ar-

bejde ; æn færdiq kål (vestj. , Agger)

;

i fgi-9 kpl (Vens.) ; han æ fæty å æ åhr
(D.) han er stor af sin alder; kræm-
meren var en stor færdig mand, Kr. VIII.

Il7. 226; æn stvær færdiq jcen (Horn-

borg s.) en fremtalende person. 2) fard

el. fær9 (syd for Nissum fjord) ustyrlig,

vild, om born; så maj æn støk far9

dræri; æ haw æ få fard (Lonb.) vildt,

uroligt, farligt: æ icæjr æ få far9 o kom
ud i (vestj.); dmn gåti en så kam hær'

owdr, hlow æ står9m jo få far9, Kr. IX.

177 (He); do må et vær så far9 (vestj.)

så uartig, til born; fjorden blev ham for

farre, Kr. III. 4, for nærgående; do hhjw9r

mæ tvcd faty no! (vestj.) siger pigen til

karlen: altfor nærgående. 3) = rgsm.,

færdig, rede til; tci ka ek blytc fær9 i

då (Agger)
; far9 mæ nu9 , te å go

(Vens.); „di bléw far9 we howr9" , Grb.

3. 48; f,haj wa far9 te å sprut" , 43. 18,

nærved at sprutte; „di wa far9 te å

splet ham løwi k" , 45.50; far9 te å go,

far9 te å stéwt (Søvind) rede til at gå,

nærved at styrte; hkstdr9n wa far9 sto

d hals9n (!), o: nærved at stå på hove-

det (sts.); æ hyjd æ fær9 te hjæmkyj9r9n

(D.) høet er skikket til at kjøres hjem;

han æ færy te å slir sæ fådæ'r9t (N.

Slesv.) nærved at slide sig fordærvet;

han wa fær9 we o splet sæ sijpl aj (Ag-

ger)
; „ de ukru wa så uhen (ond) som

en tuhen (torn) å fåre å ret rele eh mæ
løuin", Yuelb. s. 12, og færdig til ret

redelig at æde mig levende; do æ jo

fær9, imæn æ for snøt å håjm (N. Slesv.)

mens jeg får snydt næsen (som indled-

ning) og afleveret min indbydelse, o: i

en fart; i særegen betydn. om hingsten:

som har udskaftet avlelemmet, rede til

at bedække; derfra den alm. vittighed:

A. „np' ær a fær9!" — B. „så ka do

ræjs te æ nar Ian o gør føhr" (vestj.);

40

wil han mæj i byi? — ja, de tvår haU

fær9 te (Agger) o: det vilde han gærne;

ka do gypr dæå konst'^ — ja, de trowr

æ nåk! — næj, do æ fær9! (sts.) o:

du kan ikke; jfr. Aasen ferdig, beredt,

istandsat ; mnt. verdich Sch. Liibb. ; htsk.

fertig, holl. vaardig, afledet af fahrt;

drætfør; age-, bage-, blu-, brøst-, dogger-,

falde-, flyve-, gifte-, græde-, hjem-, høst-,

ind-, kalve-, let-, leve-, mund-, ren-, rejse-,

ret-, rive-, sejl-, skiden-, skjælle-, skjon-,

slagte-, stege-, stil-, styrte-, sy-, synke-,

sølle-, tjenst-, tung-, tve-, vinter-, yde-.

-færdige, uo. se ud-; jfr. htsk. fer-

tigen; færdig.

færdighed, no. fayhipd (vestj.) —
1) mest om drenge, overmod, umedgor-

lighed. 2) han kam, o de wa mæ fær-

diqhld (Agger) o: meget rask.

færdsel, no. fas9l (Uxiw.); fæs9l(D.,

Agger) == rgsm. ; dær ær æn swær fæs9l

aj de hær wæj (Agger); jfr. færrenskab.

fære, uo. se færde.

1. færge, uo. fey -9r -9t fer9t (D.,

Agersk.; Vens.); nf. féri (Heil. h.) — 1)

= rgsm. ; ka do fer9 mæ 6w9r i daw ?

(D.), se færgemand. 2) go o fer9 mæ
æ årm (D., Andst, også Vens.) slå ud

med armene, som den, der falder i

vandet, svinge med armene. 3) „færge

over" = „sætte kage i ovnen", alminde-

lig borneleg i høet; en lægger sig på

ryggen med hænderne fladt udstrakte

bag sit hoved, en anden står på hans

hænder og lægger sig på livet over hans

samlede oprakte fødder; han, som ligger

ned, kaster da med et rask sæt den

anden langt bort; legen kaldes også:

„kyste til Fanø" el. „k. t. Sønderho" ; di

fér9d hwdra'j9r øw9r Sunste (Lild s.) det

samme; se ferge.

2. færge, no. fær9 el. fer9 æn -r

(Vens., D.)
; færi æn '9r (Mors)

; fær9 æn -r

(Agger)
; feri æn -9 (Søvind s.) == rgsm.

;

„de traf sé, de fær9n wa we wæjst9

Iqj", Grb. 134. 2, det traf sig, at færgen

var ved det vestre land; jfr. Aasen isl.

ferja, huk.; htsk. fåhre; mnt. vere, Sch.

Lubb.; eng. ferry; uo. isl. ferja, sætte

over med færge, afledes af fare.

færgebåd, no. fær9buw9d æn (Ag-

ger); feriboi æn (Søvind s.) == rgsm.

færgefolk, no. fær9fålk (Agger) =
rgsm.
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færgehus, no. ferdhus et (Sundv.)

== rgsm.

færgekarl, no. ferskål æn (vestj.);

færikål æn (Mors) = rgsm.

færgemand, no. ferdman el. femmn
æn -mæn (D.,Agersk.); feramqj i (Vens.);

fériman æn (Søvind s.) = rgsm.; dær æ
Tcom9n æn nyj færiman te æ sun (Mors)

o: sundet er bleven islagt; i sagnene

må færgemanden om natten færge under-

jordiske o. a. over, se Sgr. IV. 170. 179.

203. 582, Kr. IV. 22. 30. 40. nr. 43-45,

VI. 25. 35, 56.80, VIII. 36. 67. 68, J. K. 18,

Gr. GI. d. M. III. 131. 32, Thiele II.

250. 52; jfr. Asbj. III. 228. 17, Grimm
Myth.2- I. 253. 428. anm., II. 791 fig..

Sagen nr. 153. 54. 276, Mhoflf 317. 575,

Z. f. M. II. 143. 432; i ævenlyret vil

færgemanden være fri, Sgr. IX. 151, Gr.

Ævent. I. 134, Kr. Ævent. 144, Gr. GI.

d. M. I. 163. 171, Grimm K. M. nr. 29,

Asbj. I. 24, jfr. Cosquin, Gontes pop. de

Lorraine I. 215; f— forlanger venstre,

hojre arm, hoved i færgepenge, J. M. 39.

færgepenge, no. féripeti (Søvind s.)

;

ferdpæij flt. (Sundv.) = rgsm.

færing, no. færsti æn -dr (Agersk.)

fjeren (s. d.) på et fjæl, den fremstående

kant, som drives i noten på sidefjællet

for at danne loftskud, mods. fals.

færkne, uo. færksn -kndr -knH
(Agersk.) søge at skaffe, /— ætar el.

om falk te å jøst kvon; æ anori9r fær-
k9ndr æt9r æ foj; jfr. fængte.

færre, no. uo. se farve.

færre, to. se færdig.

færrer, no. se fødder.

fæs, no. fæs i best. -i flt. -dr (Vens.)

fod, i bornetale, nævnes også: pæs.

fæse, uo. Mb. stikle på en, give

gloser (Mds. h.).

fæsling, no. fæsUti æn -dr (D.,

Andst, N. Slesv.)
; fæsdl æn fæsl^r (Thy,

Mors, Lild s.) — et bånd, mest en rem,

der går under foden på stumphoser, at

de ikke skal glide op; se fod, øl.

fæsning, no. fæsn^ri æn (Åby, Vens.)

;

fæsom i (Vens. Grbs. Saml.), også fesdii i;

— den øverste omgang på en løb el.

kube, forfærdiget af kviste, som dér kaldes

tøndii^r; bort på en strikkestrompe, på
strikket toj.

fæsnø, no. se fænød.

fæssel, no. se fæsling.

fæssom, no. se fæsning.

fæstald, no. fæ-støt æn (Thy); fe-

stet æn (Lild s.) — kostald.

1. fæste, uo.

fæst -dr fæst fæst (vestj., Agersk., Vejr.,

Hvejsel, S. Hald);

fæjst -dr fæjst fæjst (Mogenstrup, Støv-

ring, Hads h.); tf. fæjst (N. Sall.,

Rævs, Lødderup, Heil. h.. Torring

ved Randers, Røgen s.);

fest -dr fest fæst el. fæst -dr fæst

fæst (Agger);

fæst -dr fæst fæstdnt (Vens.);

fest -d fest fest (Søvind s., Tåning)

;

fæst fæstd fæst fæst (Sams) —
1) gore fast, en nål, en tojrestage; fest

én tywdstaq (Søvind s.); fest hodrdt åp
(sts.) med nåle

; fæst æn æn, æn kraw
(D.); tojre, åm sånprdn ær bt fbXkds

20 héwdddr fæjst; fprdn ska fæjstds (Lild s.).

2) fæste folk, fæst sæ hen, jfr. leje, stede

;

do hår fjæt om æ mon, do ska nåk ud

å fæst falk (vestj.); også: a sku just

mæ fæst æn bryj; jæn tåw fir (vestj.),

gi. vise. 3) fæste en gård til en el. af

en ; se hyre
;

jfr. Aasen, isl. festa ; fæstne,

gotte; hæl-, kapitel-.

2. fæste, no. fæst æn (Mellemslesv.)

— 1) fæstested; å tæj æ f— siges om
30 fæstearvingen, alm. den ældste son, der

for fæstebrevs meddelelse betaler en lav,

en gang for alle fastsat, indfæstning,

fæstpærif se derom Kok under fæste.

2) fæjst (Mors) skærpning under fød-

derne. 3) fæst € -dr (Vens.) fangeline

ved båden; sten eller anker, hvormed
rækken af bakkerne, „iden", fæstes; bræk
æ i o æn fæst (Holsml. kl.) rive bak-

kernes (se 3, bakke) række over på en

40 fast genstand ; se fod-.

fæstebløde, no. di sod i fæstdUød
(Lonb.) i et bornerim o: de sad fast i

bløde, se 3. bløde.

fæstebonde, no. fæjsthun æn (Thy)

bonde, som har et fæstested.

fæstebrev, no. fæsthrow et (S. Jyll.)

dokumentet, hvorved en ejendom over-

drages en fæster, se fæste.

fæstebrødeting , no. fæstebrøtdij

50 (Fjolde) : han sal te f— , møde at dommes
i mulkt, især om krybskytter; jfr. brøde.

fæstebånd, no. fæstboj e best. -bånc

(Vens.) en jærnkrampe i bæsningen, hvori

bindselet til koen fæstes, se knæbbing.
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fæstegård, uo. féstgo^ æn -go (Sø-

vind s.) = rgsm., gård, der ikke er

selveje.

fæstehus, no. fæsthus æn (D.) hus,

som er fæste.

fæstemand, no. fæjstma^æn(Løgst.,

Thy, Støvr., Røgen) brudgom.
fæstemø, no. = rgsm.; måske kun

i et bornerim, som begynder: saw, draw,
musdmaw, deri hedder det: to te liUbetd

fæstemø (vestj.).

fæstensgave, no. fæstsnsgaw æn
(Agersk.) gave, som forlovede giver hin-

anden, et ur f. eks.; livormeget hun
kunde få i fæstensgave? — du kan få

tolv tønder guld, Kr. V. 155.

fæstens pant, no. [fæjstans pant]
(Mors) == fæstensgave.

fæstepenge, no. fæstpæri flt. (Ager-

skov, Brader. ; Vejr. , Vens.)
; fæjstpæri

(Mors); fhtperi (Søvind s.) — indfæst-

ning, som betales ved overtagelsen af en
fæstegård, se indfæstning; „gi hin fæjst-

pæng! så staeren, så komme di gammel
jow wal å rænne dæ sjæl epo daeren",

Blich. Bindst. o: søg samleje med hende;
jfr. gudspenge.

fæstested, no. fæststæj et (Ang.)

kaldes en gård, som formodentlig en gang
har stået i rent fæsteforh. under kronen
el. en herremand; gården er nu (1851)
fuldstændig ejendom, kun må hver ny
«jer svare en lille kendelse, indfæstning,

til kongen, men gården skal gå i arv

til den ældste son, mens de andre horn
erholder en ubetydelig udbetaling; byg-

ninger og besætning betragtes som fami-

hens fulde ejendom, jorderne ikke; der

må ikke let sælges parceller fra den;

ejeren er arvefæster el. en slags majo-

ratsbesidder, Hag., se Kok Dsk. Folkespr.

Sønderj. under fæste; fæste.

-fæstet, tf. se bul-, klunt-, land-,

skage-, sky-.

fæsteøl, no. fæstdl et (Agersk., Sun-
deved, Åbenrå) trolovelsesgilde; jfr. Aasen
festarøl.

fæstne, uo. fæstdn -dr -t -t (Vens.)

gøre fast; jfr. m. h. t. formen: gotte,

glatte, lette, rette, støtte.

fæsuppe, no. \_f^sop flt.] (vestj.)

kødsuppe, se Kr. V. 322.

fæsyge, no. kvægsyge; „de wdr ene

lerif fori de stu fæsyq kam'', Grb. 175.7.

fæs-ænder, no. fæscsndr flt. (N. Sams)
toppede skalleslugere, mergus serrator.

fæt, uo. se fødde; no. se fedt.

fæt, no. fæt h (Vens; Thy, Vejr.,

Lild s.) såmeget uld, som der på en gang

klippes af et får; bagtow og låruld regnes

ej med dertil (Vens.); tow fæt9r tow

(Thy) to klipninger, en forår, en efterår,

af et får; dær ær æn gowd f— o dn

10 (vestj.), kan også siges; æn gowd f— o

æ æxi (vestj.) o: græslag; dragen åd om
dagen græs og fæt, og gnavede af træ-

korsene på gravene, Kr. 111. 87 ; de ær
æn søh for, dær et ka hær si æpn fæt,

ordspr. (vestj.); de ær é waq for, dær
eftc ka hær set ij fæt (Vens.), et reri

fodr, dær it ka hær fæHdn (S. Hald);

no ær æ fæt å ham (vestj.) o : det bedste,

han er klippet; jfr. Kalk. fæt, Rietz fatte,

20 uldpels,

fætle, uo. se føddre.

fætråd, no. fetråj (Ulvb. h.) spor

af kvæg.

fættekande, no. fætkan æn (Rkb.);

den dag, brændevinen klaredes, mens
bonden selv fabrikerede til eget forbrug,

fik hver af karlene en flaske deraf, og

denne kaldtes æ f— ; „den første kande,

som man smager og prøver øllet på",

30 Mb.
;

jfr. plt. vatelkanne, Sch. Liibb., det

forud fratagne stærkeste øl af brygningen,

som brugtes til at forære bort i kander.

fætter, no. fætdr i (Vens., alm. i

mange egne) — 1) om slægtskabsfor-

holdet, kommer i brug sammen med
kusine for sødskendeborn. 2) i årti f

—
(Vens.), en lojerlig fyr; jfr. htsk. vetter.

fævorn, to. fæivårn (Agger) tåbelig,

uforstandig.

fø, uo. se føde.

fødde, uo.

fæt -dr -dd (Thy);

fot -dr -H (vestslesv.) —
fæt en, vende fødderne indad; æn fopr
mæ dæÅ uræ't for (vestslesv.) sætter den

urette fod til jorden; se for-.

fødder, no. flt. we fædn (Vens.) ved

fodenden af sengen, flt; æ fæddr (Mors,

Agger) ; æ færdr (Vejr.)
;
fuwddi bw sæydn

50 (N. Sams) ; ve fæddrdn o særidn (Støvr.

h.); fæjdstøkdt dw særidn (Røgen s.); jfr.

fod, hvoddum; vugge-.

-fødderende, no. se senge-.

fødderløs, to. fæddrløs Jmwdsdr (Mors,
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Lild, Agger) stumphoser, fædløs (Thy),

færdløs (Vejr.); han ræn9r om som æn

f— kat; se fjerløs, fod, vakkerlig.

føddersten, no^ æn fædarstidn te å

ta mæ sæ i swri å warm sin fæd^r dpg

(Lild s.), sten til at varme sengen med.
-føddet, to. se ind-; fod.

føddre, uo.

fædar -drar -dr9t (D.);

fæt9l 'tUr -tl9d (Mors);

fdd9r -§r9r -drat (Andst) —
1) fædar æn par huwdsar åp (D.) strikke

fod i; om stovler: forfødde. 2) han

fædrdr gåt (Mds.) han går rask =^ de æ
swær som hqj ka fæar å' (Vens.); „hqj

fk9r som maj, der åpr i støthwosan"

,

Grb. 232. 48, han flytter fødderne som
manden, der offrede i stunthoser; som
hqj da féar å' ! (Vens.) o: hvor han

weåcar, græjs om somardn ? (Vens.) ; han
æ foj å'p ve hans mårhas (Søvind) han
er opdraget hos sin morbroder; ha
jén å fø p (sts.). 2) bringe til verden,

alm.; værn æ dø å int fijjt? (Vlsb.) gL
gåde, Adam; taterkvindens bornefødsel,

Sgr. IX. 27; i Danmark er jeg fød og
båren, Kr. II. 80. 18; i havet er jeg f

—

og b— , 83. 25; den, som er født en

10 hellig nat, søndag-, jule- el. nyårsnat kl. 12,

kan se, hvad ingen anden ser, Gr. GI. d. M.

II. 242. 380, Kr. IV. 388. 460, VI. 288. 346,

VIII. 5, 346. 607, 349. 611, 360, IX.

257. 98; man kan undgå at føde born,

Gr, Ævent. II. 197, ved at pigen tager

syv stene, fire sorte, tre hvide, og kaster

dem over sit hoved nyårsaften, men så

mister hun sin skygge, Sgr. IV. 3, jfr.

Wigstr. 1. 193 flg. ; kvinden blev forhekset.

skynder sig! fætdl omkre'^ (Mors) trippe 20 så hun ikke kunde føde, Sgr. I. 73. 234,

omkring, om småborn,

1. føde, uo.

fø -9r foj foj (D., vestj., Agger, Skod-

borg; Hvejsel), ft. tf. føj fbj (Mogen-

strup, N. Sall. Heil. h.. Rævs);

fø -dr føj føj (Lild s.);

fø el. /ø3 fødr føj fhj (Vens., S.Sams),

ft. også føi (Vens.);

fQd fø9r fød fød (Torring v. Randers)

;

fø -dr født føt, æ fød (S. Hald)

;

fød -9r fød fød (Støvr., Falsl.);

fe -dr fet el. fej fedt el. fej (Ålsø);

nf. fe også Tved;

fed -r fet fej (N. Sams);

fø -dr fød føt, æ fød (Bjerring);

ff -dr føt føt, æ fød (Rødding, Norl. h.)

;

. fi -9 fødd fød (Uth);

fø -9 føt føt, æ fod (Halling), <jr foj

(Sporup)

;

fQ -dr fø føt, æ fod (Gimming);

fø -dr for for (Vejlby, Årh,);

fø fø foj foj (Søvind s.), ft. føj tf. føj
(R'øgen s.);

fø fød fod fod (Gylling);

fø fød foi foj (Tåning);

fø el. foj 'dr -dt fojdt (Sem; Agersk,);

foj -dr -dt foj (Hvidding);

foj -9 -9 -'<) (Sundv.);

fø -d fojt fojt (Åbenrå; Valsb., Bradr.),

æ fø el. fojt (Ang.) —
1) give næring, opføde, opfostre; fø kal

åp (alm. vestj.), jfr. 4. drage 2. ; så måndr
hodr hår haj øwdføj, så månø wel hqj

fø øwdr ipr; hwomåndr cyr ka do fø i

jfr. viserne, Kr. II. nr. 35, hornene fødes

otte år gamle; jfr. Aasen føda, isl, fæ5a;

fostre ; bære, fole, hav, jordemoder, kalve,

lamme, syv; mare, varulv.

2. føde^ no. fø æn (Vens., Lild s., D.,

Søvind s., alm.); foj æn (Agersk.); fø æn
hest. -9n el. fø}'9n (S. Sams) = rgsm.;

han hår ræn låd fødn o (Hanh.) mistet

appetiten; hræd i æ fø (Agger) rode i

30 føden; tin fø9n el. få fø»n (Søvind s.)

i
tjene føden ; di fær æn ggi foj (Gram s.)

;

æ fø ska' dn ha, om »n så sjæl ska

ed dn (vestj.) spøg; „få føn latcd te",

Grb. 79. 77; han ær it føan vad (Søvind

s.); JiaJ sa å fæk hw9 te fø9n (Vens.);

han såd o fæk noj te hans fø (Agger)

O: sad og spiste; hon tcar ejt won te å

kom sku i heiidr fø, hwærkdn møj heh

let (Lild s.)j i hendes mad; jfr. Åasen,

40 føda huk. ; fiske-, fugle-, hunde-, bone-,

knirke-, livseng- (se levnedsmidler)) onden-,

skalle-, sulte-, svine-, vinter-.

fødeby, no. føhyj æn (D.) ^ rgsm.

fødeflsk, no. fisk, der bruges til

føde, J. Saml. III. 81 (Råbjærg s.).

fødeegn, no. føæjn æn (D.) = rgsm.

fødegård, no. føgor æn (D.) =
rgsm.

fødekorn, no. føkuwdn de (D.)
; foj-

i^kgn (vestslesv.) == rgsm.

fødenød, no. fønø æn (D,), itk,

(Vens., Søvind s.); fønøi et (Vor h.) —
skældsord til en, som intet gider be-

stille.
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fødestavn, no, føstawn æn (D.) =
rgsm.; han skul ha æ føstawn (Valsb.),

stedet, gården, hvorpå han var født; jfr.

hjemstavn.

fødevarer, no. føwo flt. (Søvind s.)

;

føtvår flt. (Lindk.); føu-uwr flt. (Vens.);

fojvar flt. (vestslesv.) = rgsm.

fødle, uo. tage korte skridt, trippe,

Mb.; se føddre.

fødning, no. \) i æ føneri (Malt)

i fødselen. 2) i smstn. : hjemme-, sen-,

silde-.

fødsel, no. føs9l æn (D., vestj., Ag-

ger) == rgsm.

fødselsdag, no. føsdlsdaw cm (D.)

= rgsm.; se fandens-; gebus.

fødselsmærke, no. føs9lsmærk æn
(Lindk.) modermærke.

født, tf. føt (Bjerring, Rødding Norl.

h., Sporup); fot (Vejlby Fredericia); føt

(Halling, Gimming, Nimtofte); fød (Uth,

Falslev); fæj (Smidie, Heil, h.), Kr. IX.

231. 70; fod (Saxild, Hundsl.); for (Vejlby

V. Århus, Skjærbæk Vestslesv.)
; fdj_ (D.)

;

føj (Rævs)
; fojt (Hammelev, Medelby, Rap-

sted) — 1) = rgsm., bragt til verden;

foi om' nætdn Måksn tbl, Kr. IX. 232

(Øst. Hurup, Heil. h.); han ær el baw-

læns foj (Malt) o: han mangler ikke for^

stand el. snuhed b= han ær it foj igo'w9

(Søvind s.); han æ nåk lowdn foj, om
et lystigt mske; han æ foj mæ æn pæti-

skrin, een ggr o æ nak (D.), om den

rigtfødte; ^^a æ hv^^ærkind føj mæ en

smorrebrø i monnen, helle en tejenbog

i lommen", Tkjær I. 11 ; kræmmeren var

ikke født i aftes og t6rret ved kakkel-

ovnen i nat, Sgr. IV. 42, o: karlen var

hverken dum el. uforsagt; se bårne-,

bonde-, ind-, med-, ny-, stad-, u-. 2)

opfødt, ernæret; han ær et foj mæ halm-

hrøti (Mors) o : . ikke sultefødt
; „ a æ slæt

it føj få fjæt åp ow kalbøv^len*', Tkjær

I. 1 1 ; de var, hvad vi kalder godt fødte,

Kr. VIII. 314, o: havde spist og drukket

tæt; se 2. føde; korn-, op-.

føgen, tf. se fyge.

Toj, tf. se født.

foj, udro. foj (Agersk., Sundeved);

fuj (vestj.), fy (Vens.) — 1) irettesættende,

bebrejdende til msker og dyr
; fuj få Satan,

få skam! (vestj.); foj dæ an, foj dæ
enda' ! (Silkeb.); I, mæn fbj dal foj fo
skam (Lild s.); foj, endda, hvor ondt

det gjorde, Kr. V. 320; fy! fy fo skam!

fy dæ el. fyd9! fyj dæ! foj, foj! næj

fy inda! (Agger). 2) han hlow så foj

(Agersk.) så flov, også Holstbr. ; han
hUw så fbj3 we od (Lild s.) så skamfuld;

jfr. Kalk. foj; Aasen føy; Rietz fåj.

f8je, no. i udtr. fål t9 foj (D.; Agger)
=^ rgsm., opgive sin modstand.

fSje, uo.

10 foj "i^r -9t fojdt (D.);

fbj -9r -dt fbj9t (Søvind s.);

foj -9r foj foj el. f6J9d (Agger)

= rgsm.
; fow sæ æt9r hinå'n (S. Sams)

;

jfr. htsk. fligen; mnt. vogen el. vugen,

Sch. Liibb. ; for-.

Tojelig, to. fojl9 (Agersk., Agger,

D.) = rgsm.

føjst, bio. se først.

fojt, tf. se født.

fbjte, uo. se fovte.

fojtong, no. se faeton.

føl, uo. se fole, fylde.

1. føl, no. føl æn (D.) følelse, evne til

at kunne mærke berøring, smærte el. si.

i lemmerne: æ f— ær å mi fe'tpr, a

hår e^9n føl i æ hijm; dertil hører

sagtens udtr.: de vel do fo følor aw
(flt.) (D.) det vil du komme til at mærke,

2. føl, no. føl æn føl (D., Lyne s.,

30 Agersk., Bradr.), iM.føUr (Vejr.); føl æn
= flt. (Andst h. ; Fjolde itk.)

; føl æn føl

(Mors, Thy, Agger); føl et -9 (Røgen);

føl et == flt. (Søvind s.); føl best. føl9

el. følt flt. føl (Vens.); fyl (Brovst.);

føl ed best. følt flt. føldr (Heil. h.); fel

itk. best. fel9 flt. fel best. feUn (N. Sams)

;

føl itk. best. føl9 flt. føl best. føUn (S.

Sams) = rgsm.; dær æ føl i æ øq, hun

æ mæ føl (veslj., Vejr.); æn ka fuw9r
40 ÉE føl å æ øq (vestj.) o: bringe hoppen

til at kaste føllet ved for stærk fodring,

Kr. VI. 262. 90; do ska et trow, te a æ
føl, få de' mi fcérar æ smq, ordspr.

;

sæl føl o kal, de gir pæri di hal (vestj.);

æn klat9 føl ka hlyw æn hæst, å æn
snat9 dræti ka hlyw æn prdest (vestslesv.)

;

æ tij ggr luw æ føl pat9r (N. Slesv.);

dæ^, dær vel §ør føhr i an9r djær øq,

di for nåwdr i djær æjn (vestj.); „følt

90^ fdn liq", Grb. 246. 338, føl er fader

I

ligt; „han har stukket et føl ihjel",

(Sønderj.) Mb. o: han er løben af sin

tjeneste; når der sporges: hvor er han?

og man ikke ved det, kan svares: han
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'Cer o æ nar Ian el. i SaUri o gør føhr
{vestj.); vår do i Fol igå'r? — ja! —
vodan føl fæk do? (N. Slesv.) ordspil

mellem landsbyen Fol og ifol o: drægtig;

når man på en el. anden måde berører

øget, der springes af hesten, får føllet

mærke deraf, se Kr. VIII. 332. 567 ; det

er et godt forårstegn at se æn føl te'

sæ, Kr. IX. 54. 584, el. æn føl, dæ vænør

æ 9n nr. 588, hvad der sagtens betyder: <o

til venstre; hyrdedrengen skal se følt

gå^ (Vens.) nr. 590; i bornerina:

hyk te mdl mæ tow føl,

hyk tebaq mæ tdw jjlaq (Søvind s.);

man kalder på føllet: fylæ'! (D.); fyU,
fyld el. fylsdn! (Bj. h.); flæ, flæ! (vestj);

fle, fle! (Vens.); se følhoppe, lef, lyve;

føllet kaldes i bornerim: gronhale, se Gr.

GI. d. M. III. 190 anm., Sgr. V. 147. 8;

et spøgelse-føl uden hoved, Kr. IV. 147.20

212; i æventyret et gråt hjælpende føl, Gr.

GL d. M. II. 47 ; hvidt spøgelse-føl, Sgr.

111. 65. 188; hvor et toårigt føl trimlede sig,

skulde findes vand, Sgr. IX. 127; i Syd-

Bverig ligger der et føl på skatte, Wigstr.

11.194. 302 ; et hvidt føl, som ingen kendte,

mødte på kirkevejen, da morderen fulgte

sit offer til jorde, Fisch. 149; når der

fødes et hvidt føl med rødt hoved og
hale, varsles Holger Danske, Kr. VIII. 3o

384. 691; Sybille har spået, at der skal

fødes et hvidt føl med røde ben, og at

det skal komme til at vade i blod så

hojt på benene, som de er røde, Kr. VI.

534; såmegen jord, herremanden kunde
omride på et spædt føl, mens præsten

stod på prædikestolen, skulde være hans,

Thiele 1. 300. 327; jfr. Aasen isl. fyl;

htsk. fullen; henføres til gr. polos, føl;

se fole, græde, klod, plag, åring; dægge-, 40

heste-, horse-, mar-, Vorherres-, øg-.

følbasse, no. fyldhasd æn (Øst. Sta-

rup) kælenavn til føllet (s. d.).

følbider, no. øgenavn til folkene

fra Bøl s., Ang.
;

plt. de falenbiters flt.,

se fort. derom Mhoff 91. 106.

føldragen, to. føldræpn (D.) op-

draget som føl, også spøgende om msker,

a ær f— i Dqrom, født og opvokset;

gåt f— (vestj.) o : godt opfødt. so

føle, uo.

føl føUr følt følt (Tolstr. s.), ft. tf

fol (Åby, Vens.);

føl -9r fut ful (Agger);

føl føhr ful ful (Fur);

føl føpr føl føl (Heil. h.);

føl føl fol fol (Søvind s.);

føl føl føl føl (Gylling);

føl føl ful ful (Andst), nt. føl (D.,

N. Slesv.);

føl fol fol fuøl (Bradr.);

(m. h. t. bojningen jfr. følge)

= rgsm.
; føl te dt, o dt (vestj.); føl sæj

får lisom hliå man te kuw9n (Andst);

de ka æn da føl o æn vek el. o æn
Ijérvek (D., vestj.); „de fåhl a såmanne
steje " ; „ pisksnerten fåhl a no slaw i

slaw", Jyd. I. 13. l. 2; ,hvv^em der æ den
ringest ow vi tow føle a ålt få gåt, å

alle hoeh a fål et hore in no " , s. 1 1 . l

;

„somtih fåll hon ve sæ sjel", Tkjær II. 83;
„a folt mæ som a ku ha vaht (været)

i bete knetj", To Nov. s. 12; også kan
siges om et uår f. eks.: spn æn pr føl

te falk (D.) o: sådan et år føler folk

svien af; „de fål håt nåk te hin åpo flie

moje", Tkjær II. 79 o: det fik hun hårdt

at mærke på flere måder
;

jfr. fornemme

;

se htsk. fuhlen, mnt. volen, Sch. Liibb.

;

eng. feel; henføres til lat. palma, den
flade hånd; op-.

følelse, no. føMs æn -dr (Vens.,

vestj.. Søvind s., alm.) = rgsm.; se 1. føl.

følfod; no. følfuw'c)d æn -fæddr (Mors

;

Angel— Thy) en plante, tussilago L.;

følfgr å hokhlai, da ær æ dræq glai,

mæn kom9r di i ven å stærk æ^,
da gær æ kal fra æ dræri (vestsl.)

;

ved høslæt går leen let igennem følfod

og bukkeblade, mens hvene og tæt marsk-

græs gør stor modstand.

følge, uo.

føld -r fold el. fole foU el. fole (Vens.)

;

føld -r fule fule (Bjærgby, Vens.);

føh -r fuh fuh (Havbro, Hvejsel, Ag-

ger, Lødderup, Andst, D.); ft. fuU,
tf. fuU (Torring, Ginnerup, Grenå,

S. Sams);

føld -r fuld ful (Støvr.);

føld føldr fuh fuld (S. Hald h.);

feh -r fult fult (N. Sams);

føld féld fuld fuld (Søvind s., Røgen s.,

Tåning);

føld føld fult fuh (Hads h.);

føld -r ful ful (N. Sall.); ft. ful tf.

ful (Heil h.); ft. fuh tf. fuh (Mo-

genstrup)
;

føld -r fut ful (Vejr., Rævs);
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føh -r ful ful (Agersk.); tf. pol (Ang.,

Bradr.) —
1 ) gå med

; føU jæn å t-æj, føld æt9r jcen

(Agersk.); ,a folt så småt bag ætter", To
Novell, s. 15; „di spotvr ddqt9n, om de ene

wa Mjst di fole dhn gåt uw å hyj" , Grb.

24. 42; føl^ æn par hæst (D.) o: arbejde

med et spænd heste ; fig. : de ka il føU
(Søvind s.) det stemmer ikke med sand-

heden. 2) lede; føh æn hån, æn Min

(D.). 3) gå, færdes i retning af noget;

føld æ stimer væj (vestj.). 4) udføre sit

stykke af et arbejde ligeså hurtigt som
andre det tilsvarende, ka do føld å tril

ud ? (D.) udtrille tørvene på liggepladsen,

mens en anden graver. 5) f— efter:

a ka il føld ætd (Søvind s.) jeg kan ikke

vinde med; f— hen: føld jæn hen (vestj.

alm.) : følge en til jorde
;

jfr. Aasen isl.

fylgja; htsk. folgen, mnt. volgen, Sch.

Liibb. ; eng. follov^^; følges; for-.

2. følge, no. føU h (Vens.; alm.)

== rgsm.; et f^U (Søvind s.); å stowd

føld (S. Sams); „hriijegomdn mæ hans

føld hløiv hén" ; Grb. 117. 14; wær i

føld mæ (Vens.) følges med; ivi war i

føld, æn stuwd føld (Agger). 2) hvad

der følger af noget; de ær æ føldr (vel-

lyds-r) å dt (D.) det er følgen deraf; de

ær æn ves føld (Valsb.) o: en afgjort

sag; jfr. Aasen fylgje, fylgja.

følgeagtig, to. føldawtd (D.), ve do

vær f— ? følge godvillig med.

følgebåd, no. føldhgd æn -lod (D.)

skibsbåden, der, fastgjort ved et tov,

slæber efter fanøskibene.

-følgen, no. se hen-.

følgeplag, no. do æ nåk æn lih

føldplaq (vestslesv.) kælenavn til et lille

barn, der altid løber efter moderen, ord-

spil med følplag (s. d.).

følges, uo. tilbagevisende former er:

nt. følds ft. foldst tf. foldst el. følcast,

hor fulcdst (Vens.);

følds fuldst fuldst (Heil. h., S.Sams);
følds fulds fulds (N. Sall, Hvejsel,

Vejr.);

følds fulds fulds (Støvr., S. Hald);

følds fuldst fuldst (Lødderup);

følds fulds el. fuldst fuldst (Rævs);

følds fulds fulds (Agger);

félds fuldst fuldst (Søvind s., Tåning);

følds fultdst fultdst (Øst. Starup);

følds el. føls fuldst fuidst (Andst);

Feilberg: Jydsk Ordbog.

følds el. føls fuldst fuldst (D.), nt.

følds (Agersk.)

= rgsm., føls ad (D.); de wa æntds gåt

å felds mæ, Kr. IX. 242. 81 (S. Herred,

Mols) det var ikke godt at følges med.
følgeseddel, no. føldsæM æn (D.,

Agger); føldsedl æn best. -sH (Vens.) —
1) sendes med et skolepligtigt barn, der

forlader én kommuneskole for at ind-

meldes i en anden. 2) barneble (Vens.).

følgesen, tf. i udtr. som: di kom
føldsdn el. i féldsdn aj (Søvind s.) o: de
fulgtes ad ; å wær føldsdn mæ (VenSi) at

følges med; ivi war føldsin aj (Agger)

vi fulgtes ad.

følgeskab, no. føldskab é (Vens,,

Agger; Andst) = rgsm.; tak få f—!
(Vens., Andst), se følgest; gé hwæra'nd
fdldskav (Søvind s.).

følgest, no. følds (D., Andst); føldst

(V. Vedsted)
; føldst (Agersk., Bradr.) —

følgeskab; ska vi gor følds; i føhs mæj
(D.) ; a håd fån æn sold følds (Lindk. s.)

følgesvend ; haj do end føldst, et gåt f
—

(Agerskov); tak få føldst (V. Vedsted)

siges ved afsked, når man har fulgtes

med en, se følgeskab.

følgesvend, no. føUswæn æn (D.,

Agger); féldswæn [!] æn (Søvind s.) =-=

' rgsm.

følgulv, no. føldgdl itk. best. -d

(S. Sams) rummet, hvori hoppen går

med sit føl.

følhale, no. kælenavn til barnet:

får o niuwdr o fø'lhål (Vejleegn).

følham, no. følham æn (D., vestj.)

hinde, hvori føllet fødes; se rede; mare,

varulv.

følhave, no. følhaw i (Vens.) er et

I marknavn.

følhoppe, no. følhop æn -dr (D.,

vestj., Agger) = rgsm.; den karl, der

er slem ved hestene, især følhoppen, vil

blive slem ved sin kone, Kr. IX. 46. 503;

fylhåp (Søvind s.) kæleord til føllet.

følhors, no. følhås æn (Thy, Vejr.)

= føløg.

følklod, no. feldkldf i (N. Sams);

føldkloj i (S. Sams) = følplag.

følle, uo. se folde, fole, følge ; no. se fel.

føllehei, no. se førlighed.

føUest, no. se fyldehest, følgest.

følløs, to. følles (Vens.) følesløs,

mi hæjdr æ f—

.

26
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følplag, no. følplaq æn (vestj.);

følplaq i (Vens.) — årsgammelt føl; se

åring; følgepjag.

følrede, no. følre æn (D.) moder-

livet hos hoppen, se følham, rede.

følsyge, no. følsyqdn æn (D.) en

betændelsesagtig sygdom, som dræber

nyfødte føl.

føltand, no. føltæn flt. (Malt, Agger)

føllets mælketænder ; han hår et smet æ lo

føltæn, han er en gronskolling; han hår

slet si føltæn o: er vokset fra barnet.

følvo, no. se fel.

føløg, no. fø-løq æn -øq9r (D.);

føløq et -øq (Agersk.); føl^q (Bradr.);

føløq æn (Mors) — følhoppe.

føn, no. se fyn.

fønster, uo. se fonstre.

Tor, tf. se født.

1. Før, no. Før (D., vestj.) øen Før 20

i Vesterhavet.

2. for, bio. fho. bindeo. far (D., vestj.,

Husby, Bur, Gimming, Sams, Heil. h.,

Torrild, Råruj)); fa (Søvind s., Dover);

fær (Halling, Ålsø, Mørke, Hornslet, Vol-

dum, Ødum)
; fær (Øst. Alling)

; for (Bal-

lum, vestslesv.)
; for (Aller, Vens., Lindk.)

— 1) bio. hwærk^n far hær sin; jo for,
|

jo hæhr; dæn jæn kam for, dæn anpn
\

(jpr (D.), hvor de ældre bruger: far, so

bruger de yngre : for; for i værm (Ager-

skov); jet gåri for, de hær di blti gør for

el. i fodr ti (Valsb.); fræ far aw (vestj.)

fra gamle dage af; hå Nijls tvæt hær?
— ja, han war hæ far (Agger) ; trænger

en på og vil have mere, taler en gæst

om at gå siraks, kan svares trevent el.

afværgende: ja, ja, de é staks sin for

(Vens.), det er kort tid siden for. 2)
[

fho. : for el. far hæUt, for helgen
; far 40

æ slæt, for høslætten (D.); a kåm for

dæ (Agersk.); æ ka ek kom far awtm
(Agger). 3) bindeo.: a kåm, far han

dø (D., alm.); Jørdn kam ek, far Mas
wa gpn (Agger); jfr. Aasen fyre, fyrre;

for, farmosin.

3. før, no. før flgw (D., Agersk. itk.);

før æn (Vejr., Vens.) — håndelag, lempe

på arbejde, brugen af et redskab; ha et

gåt før å sint arbsr (Agersk.); hd æmo
reti f— ? ^^ (^•)' ^'^^cJ ^^^ ^'h<^ ^0 f^^

på de (Vens.); han hår æn guws før o

H mæ' dæm (Rkb.) lempe til at få fordel

af omgangen med
;

jfr. isl. færi) (?) ; for-.

4. før, to. før (Vens., vestj.. Mors,

Thy, Agger, Agersk.) — 1) arbejdsdygtig,

f— te hans arbsr; til drenge: do ær
æn før kål (Ulvb. h.), en dygtig dreng.

2) voksen, stor og stærk; ænf— minssk

bar (born) æ da et som før falk (Holstb).

hon æ førpiq wo (Vens.,Vejr., Mors, Thy)

a tjænt få før kål, piq (D.); før kåls

arbec, Ion (Vens.); djér bar ær bldw^n

før (Lild s.). 3) sund, rask; æ kow æ
f
—

, efterbyrden er kommen (Holstebro,

Slet h.. Vor h.) ; han hær hans fydr læj el.

lemdr (Ang.) sine sunde lede el. lemmer.

4) fed, svær af krop og lemmer (D.,

Agersk., Mors, Thy, Vens.); æ tøqds, do

æ blowdn så før i dæn sijst tii (Agger);

jfr. Aasen før, isl. færr; færdig; arbejds-,

dræt-, gang-, hård-, leve-, rejse-, tal-,

tung-, van-.

1. føre^ uo.

før før før før og glds. fowr [før]

fowr fowr (D.);

før før før før (Agger, Vens.);

fø fø<) fo fod (Søvind s.);

før før fur fur (Bj. h.);

før førår før før (Lild, Rævs);

før før9 for el. født for el. føH (S.

Hald)

;

før for fur fudr (Bradr.) —
1) føre, bringe hen til et sted, trans-

portere; før jern (Brader.) føre hjem

hvad der er lånt, alm.; de før et gat

mæ' sæj (D.); „di fowr hende om og

de fowr hende ind", Sgr. VII. 4. 33. 2)

fremføre et ærinde; før klaw owdr jæn
(D.). 3) styre, holde i gang, før æn
skif (D.). 4) f— an: æ do kål får o

før a'n, så vel a føU (D.) o: være den

første; f— frem: før frarn (vestj.) om
brudgomsføreren, der fører brudgommen
frem i kirken, også: han før ham, hon

før hqpr (Vens.) ved bryllup, ligeså Lild

;

f— hen: i erindringen udfinde, hvor

et mske er fra; a kin^r dæj, mæn a

ved 4 roet, hur a ska før dæj hæ'n! —
de ska do åhr bry dæ om, a hår bilæ't

te Kohri (Malt), vittighed, når man træffes

i toget; „a fehl i amdam (faldt i tanker)

øue, hue a ska føer ham hæn, å seje

hiel stillfarre : hue æ den hie mand fræ ?

"

Yuelb. s. 60; f— i: fer i (N, Sams)

klæde lig på ; f— på : før jæn g æ lest

(D.) anbringe ens navn på listen; f—
sig: æ hæst før dæm gåt i æ toj (Malt)
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I

O: viser sig smukt, når de er forspændte;

han fåste'r d fø s9 (Søvind s.) o: han

har et belevent væsen; f— sig op: æ
dræti før sæj gråw reri åp (D.) == rgsm.

;

kan også bruges om dyr, agermark, eng,

æ ku, æ mark, æ æri hå før sæj gåt el.

reri åp (Malt) 0: giver meget el. ringe

udbytte ; også Ang. ; f— ud : han ku et

før H ud (vestj.) om talen: kunde ikke

fremføre, hvad han havde at sige, fordi lo

han stammede el. af andre grunde; jfr.

Aasen føra, isl. færa, egentl. : få til at

fare; mnt. voren, Sch. Liibb. ; fled-, ud-.

2. føre, no. før æn (D., vestj.); fø et

(Søvind s.) — vejens beskaffenhed ; et

reri før (Støvr. h.); æn søp før (D.);

et gåt, sUm fø (Søvind s.); jfr. Aasen,

føre; bryde-, kane-, slæde-, søle-, tve-, u-.

førefolk, no. førfålk (N. Slesv.),

se bestillingsfolk.

førekone, no. førkun æn -kun9r

(vestslesv.) = brudekone.

førelod, no. førlød æn (Holmsl. kl.)

et halvt lod i fangsten, som havskibets

fører får foruden sit hele lod.

førelse, no. førals æn (vestj.. Røgen
s.) —'\) tykkelse, drojde ; æ f— gor

nå'k an (vestj.). 2) helbred (Røgen s.);

se 4. før.

føremand; no. førman æn (Holmsl. ao

kl.) — 1) føreren, ej altid ejeren, af et

havskib; så sæpr æ føriman: å9 Jdjs9s!

Kr. IX. 171 (Harboøre). 2) førmæn
(vestj.) brudgomsførere, svarer på brud-

gommens side til brudekonerne på bru-

dens, også vestslesv.

forend, bindeo. far dn el. for 9n

(D.); far dn (Søvind s.); fhi (Sams);

fori (Vens.); fad^n (Dalby Nedre, Gjer-

lev h.) = rgsm. ; han kam fén mæ (S. 4o

Sams); „ham so wi ene fa (se færd) te

fori tvi kam frå hoicrsn" , Grb. 5. 22;

„de ha bh wat i hroq de fori^, s. 7. 5,

det har aldrig været i brug der for; æn

gåfi fad^n marken hlow skywt, Kr. IX.

234. 73.

forend sinde, bindeo. fqrdnsin

(vestj.) == forend; no wel wi ek ow (på)

æ haw, fardnse'n de gir reqtiq gåt wæjl9

(Agger); jfr. farmosin.

fører, no. se brude-, brudgoms-,

fram-, humle-, kjedel-, mands-, sag-, ung-

karls-.

1. føring, no. før9ti i -9r (Vens. ; Thy,

Agger, Mors, Lild s.. Vejr.); for9ri æn
-9r (Sall.) — et læs, synes kun at kunne
bruges om høstet korn el. hø på vogn

(Mors, Thy, Vejr., Sall.) ; om korn (Vens.),

se Sgr. X. 120; et „læs" er 180 neg, men
en fér9fi efter omstændighederne storre

el. mindre (Lild s.)
; føréif æn (N. Nissum)

så mange tørv, man kan køre, et „læs"

er 21 snese, 'i) førdri [æn] (Mols, Ran-

dersfj.. Hammel, Århus, Samsø) -- forn;

jfr. Aasen, føring.

2. Føring, no. førdfi æn -9r (Malt, D.)

person fra øen Før i Vesterhavet.

føringsbåd, no. før9rishgd æn -bod

(Rkb.) fladbundet båd, der bruges til at

føre last på.

førkarl, no. førkål æn (Mors, Thy)

;

førkgl i (Vens.) — avlskarl, mods. ajdn

k— ; førpiq (sst.) den overordnede pige.

førke, uo. se forke.

førlighed, no. føUhipd (Mors); før-

Isher (Agersk.); følhjed (Thy); førlihjæ

æn (Vens.); føUher (Vejr.); føUhei æn
(Silkeb.); han hår hans f— , helbred og

kræfter; „æ frow håed en søhster, som
wa hinne førlihie formint", Jæger, Ferie

s. 9 O: som manglede sin førhghed.

førm, no. førm æn (D., vestj., Agersk.)

i udtr. hal f— dw9r sin hæst, hål siM

hus i f
—

, omgås skånsomt med, bevare

orden i noget, hål f— dw9r si toj (D.,

Elb. h.); jfr. Kalk. førm.

-førme, uo. se u-

førpige, no. se førkarl.

Torri, bindeord, se forend.

førs, bio. se furs.

førsk, uo. se forske,

først, bio. føst (D., vestj.. Mors,

Thy, østj., S. Sams, Sønderj.); fest (N.

Sams); føst, dæn føjst (Agger) = rgsm.,

dæn føst, arpn, trid9 (D.); vi ho h9gynt

føst g igæ'n, o: forfra; „no h9gyna vi

fø'stg!" så tyw9n nøj9smuw9n (nyårs-

morgen) (Tåning); 9po føst (Randers);

æ ska føst astæ'j (Agersk.) 1) forrest,

2) forend nogen anden; få føst (Bradr.)

for det første; frå æ føst aw (Hmr.),

frå føst9n an (N. Slesv.), frå føst å

b9jøj å (Vens.) o: fra begyndelsen af;

mæ æ føst (Ang.); „mæ de føst", de ær
om træj uqpr (Vejleegnen) siges, når hånd-

værksfolk lover noget arbejde færdigt, spø-

gende; i føjstdn el. * æ føjst9n (Agger);

føst el. i æ føst (Ang.) i begyndelsen,

26*
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derefter følger: siden . . .; i æ føst, o æ
sis^ (Andst); føst—sist{D.); de føst hådvi
et un fir kyjpr (vestj.) o: i begyndelsen;

de fest hlew hon ban f^^ ^<^} Kr. IX.

242. 81 (S. Herred, Mols); i æventyr,

sagn og folkeskik får den første jævnlig

betydning: bjærgmanden, som bygger
kirken, skal have den første brud, Kr.

IV. 29, VIII. 21. 44.45; fanden skal have
den første , der går over broen , han
bygger, Kr. IV. 323. 417; jfr. Asbj. II.

184, Grimm D. S. nr. 337, Myth.2- s. 746.

972. 976; for at fries fra trolddom skal

man give den første tigger et helt brød,

Kr. VIII. 26 ; våge den første nat ved et

lig, på en grav, efter at den døde er

jordet, Kr. VIII. 194. 379. 685; bortgive

det, som først kommer en imøde ved

hjemkomsten, Kr. Æv. 328, Gr. GI. d. M.
I. 101 ; hånden visner på den, som bræk-

ker den første sten ned, Kr. VIII. 82;
hyrden, der først får køerne ud syvsover-

dag, får hædersnavn konge (s, d.); jfr.

Aasen fyrst, isl. fyrstr.

førstedråber, no. føstdrbpr flt.

(D.) den første spiritus, som destilleres

over; bruges mod kirtelsyge, se Kr. IX.

4. 26.

førsten, no. se først.

førstested, bio. [føst9ste] (Mors)

for det første.

førstning, no. føstn9ti i (Vens.;

vestj.); føstndri æn (Lild s.) =-= rgsm.

;

frå føstn9ri9n aw (Lindk.); i føstn^^i

(Vens.); i føstfiari (Lild s.).

først prædiken, no. føst predaTc^n

æn (D., vestj.) — 1) prædiken til hoj-

messe, hvor der er lo kirker i et pasto-

rat. 2) legeudtryk fra „at slå munk"
(s. d.).

førsttid, bio. fø-stij (D., Malt, vest-

slesv.); dær æ da f— træj, snes (Lindk.)

= i det mindste, også Ang., hvor ordet

førsti*, også førstensi", betyder: for det

første, med følgende: dernæst; de go

han da fø'sttij! (Malt) det gor han da i

hvert fald.

-ført, tf. se op-.

føt, tf. se født.

fov sæ, uo. se foje.

fovle, uo. fowl -dr -t -t (Vens.),

lia^j stor å fowUr mæ 9, kan ingen vegne

komme med arbejdet, tager kejtet på
det; jfr. bovle.

so

fovling, no. fowUi^ i -ar (Vens.)

en kejtet person, jfr. fovting.

fbvr, uo. se føre.

føvs, no. fows de (Agersk.) skægget

el. fanen på en Qer; jfr. fajse. Mb. har:

faus (Vens.) slet kvægfoder, mos, tort

løv, stift mosegræs; se tålig-.

fovseri, no. fowssrrj de (Agersk.)

trævler, hår, spindelvæv o. lign., der kan
hænge ved klæder, udtales også: faws-;
jfr. fjusleri.

tovte, uo.

féwt -9r -9 -9 (Vens.);

fojY -dr fojt el. fdjt9d, fojt el. fojtdd

(Agger) —
1) gå med skæve ben; jfr. skovle. 2)

læv å føwt (Lonb.) fojte omkring, også

Agger. 3) stanse i sin tale, fordi man
ej kan finde ord (Vens.).

Tovting, no. fbwt9ii i -9r (Vens.)

en kejtet, langsom person, jfr. fovling.

føvu, føvå, no. se fødevarer.

få, uo.

fg for fæk fåt (vestj.. Lyne, Salling),

tf. fatpdn (Andst);

fo for fék fot (Lødderup, Rævs), tf.

fot (Skyum), også undertiden ft. fæt
(Thy);

fo fowr fæk fot (Agger);

fo fod fæk fåt (Hvejsel);

fo for fék fdt (Lild s.);

få for fæk fåt (Vens., Havbro s..

Torring v. Randers), nt. fo9 (Ginne-

rup V. Grenå), nf. fo (S. Hald, Støv-

ring)
;

fo Ifpr] fæk fdt (Heil. h.);

fo for fik fot (Nimtofte);

fo f'ær fæk fåt (Tved på Mols);

fo får fæk fåt (N. Sams);

fo fu9 fæk fot (S. Sams);

fo for fæk fån (Rødding, Norl. h.);

fd fo9 fæk fdt (Søvind s.);

fg fg fæk fot (Saxild);

fo fgs fek fdt (Linå);

fo f'dd fæk fåt (Gylling);

fo fg fæk fot (Røgen, Tåning);

få fær fek fån (Hammelev), tf. fåw9n
(Hvidding), tf. fån (Ballum, Span-

det)
;

få9 fædr fæk fåt el. fåwdn (Øst. Ly-

gum), tf. faw9n el. fån (Gjenner);

fo f9^ fcek fan (Bjært);

fåø fædr fæk fån (Ang.);

få fæd fæk fåt el. faw^n (Åbenrå);
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få» fædr fæk el. fæ% el. fevi fåt (Valsb.),

ft. fæk (Bradr., Fjolde), ft. 3 pers.

flt. fen (Fjolde);

/"o« fe3r fæk fåt (Egebæk) —
1) modtage, erholde; f— æn stuw9 Ion

(D.) ; også passiv bruges : dær hår tit

fot9s guwd set te dæn prijs (Agger) o:

man har tit kunnet få gode sild til den

pris, nt. fows ft. fækds (sts.); f— tæhj

orpr, æn hån; mans frænp (D); f
—

sit int (Valsb.) selv få hus og hjem; fo

ondn (alm.); f— te gidns (Agersk.) til

givende; på sporgsmålet: hur hå do fåt

de? kan afvisende svares: såsn spor di

tyw (D.); di for noi, dæ ka vær om H
(Tåning); fo æn kåp kaf9 mij^r! (D.)

høflig indbydelse; alm. om giftermål:

han fæk jæn frå Rif (D.) o: en pige

fra Ribe blev hans hustru; „den ser

mig ikke, som ha' mig skal, den får

mig ikke, der nødig vil!" (vestj.), und-

skyldning for skødesløs påklædning; fg
æn gormahsdæpr (D.) blive gift med.

2) møde, træffe noget, få stårm, ræn,

tint i æ lyw (Agersk. alm.). 3) med et

uo. i nævnef., komme til, få lejlighed

til; /*- o sijdj o hør^ fo nåwH o e^ (D.);

også: a for wal o gyj^r dt, nødes til;

i Vens. : kaj a fo aqi, riji mæ ? agende,

ridende == komme til at age, ride med.

4) skaffe, bringe, formå til noget; fo æ
hyi^ in, fo yw g, fo ham te o gypr 9t

(D.); få nåw9r ner a æ låwt (Agersk.);

f— fat g (D.); fo æ råw moUn, æ arbad

ggr (D.); a fæk ham æ hat o æ huw9

(vestj.); fo æn sæk åp o æ låwt, nipr å

æ låwt (D.). 5) række, levere, nok mest

i Sønderj.
; få mæ mi kipl, æn knyw

(Agersk.) skaf mig. 6) gribe, få fat på:

han fæk i æ ref, han fæk i' ham o halt

ham (vestj.). 7) i forsk, talemåder: han

fæk 9t mæ æn te'fåt (D.) o: han blev

syg og sygdommen ytrede sig som
krampe; a fæk H mæ æn nys9n, mæ æn
gråw pin i æ sij; a fæk 9t i æn hijdn,

i æ lyw O: blev syg, smærtefuld i et

ben, i maven; a fæk H i æ bryst, ow^r

åh krap, i æ huws, i æ maw (D.) lutter

alm. betegnelser for sygdom; han fæk
H å æ blg (D.) o: blodet voldte hans

sygdom; do ka æjs^n tråw, te do ska fg
(D.) O: få prygl eller skænd; i eder,

alm., a ska satan el. dowUn fg, gi dæ jæn
ve æ huw9 te do ska terl! (vestj.); ende-

lig bruges ordet i eder, uden at man egent-

lig kan gore betydningen klar: de æ
favfpn fg san (Agger, vestj.). 8) få af:

fo æ kåwl aw (vestj.) få kjolen trukket

af; fo æ stowl å æ væj (D.) få stovlerne til-

side; f— fra: fofrå (vestj.) o: få hestene

spændt fra; bi do te a for frå; a ka
et fo ham frå H (D.) jeg kan ikke få

ham til at opgive sin beslutning; f—
10 ind: fo æ kyjdr in (D.) få køerne på

j

stald; fo nåw9r doqt9rsåq9r in (sts.) ind-

tage noget medicin; f— op: fo aqpn hp

I
(Vens.) få ageren plqjet færdig; f— til:

a ka så gråw læt fo ham te 9t (D.) o:

bevæge ham til at gore det.

2. få, no. i tim. : æ gik po mg o fg
(Agger) 0: jeg lod tilfældet råde.

3. få, to. fg (D., vestj., Andst h.. Sø-

vind s.); få (Agersk.) = rgsm., pauci; kon
20 få hæst, dær vår kons få, ndw9 få falk

(Agersk.); dær war æn lih fg (Borris)

o: nogle få; det var ene guld undtagen

en lille få ædelstene, Kr. V. 328; se fålig.

fåd, no. se fade.

fådele, to. se fadelig.

fåden, tf. se farende.

fåen, to. se faren.

-fået, tf. se for-.

fåg, no. se fag; to. uo. se fage.

fåjovre, to. se forivret.

fåknåst, tf. se forknast.

fåkyndelig, to. /"å-^ws^s (Vlb., Ager-

skov, Bradr.) enfoldig, ikke ret ved sine

fem; Kok har også formen fåkyå9; jfr.

Aasen faakunnig, isl. fåkunnigr, som kun

véd hdt.

fål, ft. tf. se føle.

fåle, to. se farlig.

fålendenshjat, no. se falillegenshjat.

fålet, to. se farlig.

fålig, to. fål9 (Bradr., Ang.); fap
(D.) — få (s. d.) ; nåw9 f— falk, nogle

få personer; jfr. falle, farlig.

falle, no. se farlil.

fålæs, uo. se forlise.

fåløntj, to. se forlundet.

fåløs, uo. se forlise.

fålåsen, tf. se forlise.

fån, no. se fure ; uo. tf. se få.

fang, no. uo. se fang, fange.

fånk, no, se fanke.

fånlut, to. se furelukt.

fåntj, uo. se fante.

Fanø, no. se Fanø.
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får, no. se fure.

får, no. for é best. -& flt. for bast.

fo9n (Vens.); for æn = flt. (D., vestj.,

Mors); fuw9r el. fyør æn == flt. (Thy,

Agger)
; fodr itk. best. -» flt. fbdr best.

-m (S. Sams); fg^r best. fgrdd flt. /"p^r

best. fån (Tved, Mols, se fjord); fw
best. fgrdd flt. fgr best. -^w (Heil. h.),

best. fgrdt (Støvr. h.); fw best. -s« flt.

/pr best. -dn (Lild s.)
; fp^ et = flt. (Bjært, lo

Søvind s.)
;

/"år æ» = flt. (Sem)
; fåør et

'

= flt. (Branderup)
; fåd et = flt, (Sunde- !

ved); fo^r et = flt. (Fjolde, Egebæk) —
1) = rgsm. ; a skal ha fgm stænc ej

(Vens.) jeg skal have fårene indelukt;

om som9r9n malket vi fgrdn, å de mjælk

de skåht vi, å så kam vi let hyqmepl

å et æq i fomjælkdt å jaw^nt dt mæ de,

ja æqdt blow jo piskdt å ror ud mce mæ
mejdldt, så tøt vi de wa noj gåt not å 20

få opo hrødt i stæpt få smor, Kr. IX.

222 (Linå); gal fgr for gal lam (Mors);

nær jit får gær te va'hs, så gær di ål

(N. Slesv., alm.); æn ka hlyw ve å snak

mæ æn fgr, sålæ'n æn vel, de sæj^r enda

mæ te awt9n (vestj.); „c?e æ mæ!" (mæ)
soi æ fgr (N. Slesv.); hun æ lisom de

hæld fgr fræ Ranhøl hijd, te æ rondvær

war åhr å, Kr. VI. 328. 119; nqgr æn
sændr æn fgr hen, ka æn et vint mijdr^o

en æn væjdr hjæm; jæn skabd (?) fgr ka
dærd æ hijdld flak (vestj.) ; når en render

på hosesokker, kan siges : di fgr hår nåk

fåt tåw låm (D.) ; de gal fgr spretidr

owdr hækdn, nær di tåU spreijdr met i

(Himmerl.); han æ som syw fgr i jæn
lån (vestj.) om den urolige, stundesløse;

se om bondens fårehold i ældre tid,

Kjær, Stavnsb. s. 163; får skal mærkes
|

fredag morgen, inden de slås løse om«
efteråret; man mærker dem ved forsk,

klip i øret, og så skal man sige til hvert

får: ,kom hjem til dit øre!" så kommer
de troHg hjem hver aften, Kr.VI. 264. no;
el. man skal trykke fåret baglænds ind

ad fårestiens dor, stiltiende, så løber det

ikke bort, Kr.VI. 362.83; frugtsommelig

kvinde må ej gå over et sted, hvor et

får er slagtet, at ikke hendes barn skal

få slag, Kr.VI. 253. 8; et får, som heksen so

solgte og som døde, blev kastet ned
|

i et markskel; såsnart det rådnede, gik !

huden af heksen, Kr. VIII. 268 ; fårene skal

læmme på julemøget, Kr.VI. 264. ill, se
j

fåresti; d. 25. Marts siges til fåret: no ka
do ta di lam ve di Igr å tak di hosbon

å sæj tak får igr (Sall.), Kr. IX. 17. 146

O: fåret behøver da ikke længer foder i

hus; vil fåret ikke kendes ved sit lam,

skal man kaste en hund på det, el. lade

en kat rive det på snuden med sine

klør, J.K. 183. 32.33; hvorledes man skal

få får til at trives, se J. Saml. IV. 161;

Sibylle spår, at får skal blive så sjældne,

at born skal sporge deres forældre, hvad

får er for skabninger, Kr. VIII. 385 ; når

himlen ser ud som et klippet får, kom-
mer der snart regn, Kr. VI. 271. 169;

jfr. agerhone, fårevom ; når farene hoster,

har det ingen nød, sålænge de kender

bogstaverne og siger: „o, o, 0.'^ efter

andre : „æfå' æfå'
!" Kr. IX. 85. 59, men

begynder de at stave og siger: „o— ef

of!" så dør de, Kr.VI. 301. 377; fåret

råbte, da det faldt i vandet: a håhr
åhr ud! Kr. VI. 303. 282; om får og

deres' tale se Kr.VI. 300. .377, Sgr. II. 122,

IV. 59. 90, 76. 78. 242, VI. 191. 797, VII.

46. 163 flg., XI. 143.437.38; jfr. Wegener,
Volksth, Lieder nr. 227 ; Frischbier, Volks-

reime nr. 243; Bochholz, Kinderlied 97.

202; Simrock, Kinderb. nr. 782 flg.
;
gåde:

rut i rut (låddent); var æ de? Flb. Fr. H.

s. 148. 59, o: får i sit skind; fire fisse-

Hnkere, to gutteblinkere (el. stinneblin-

kere) og en vadmelsstjært, Sgr. IX. 141.

474; , hvidt får" i gåden sts. 189. 571,

(det skal være fåd) = hvid uldstrompe;

hwa fgr æ dær mjæst tbw g? svar: di

hund, dæm æ dær fljæst aw (vestj.), jfr.

to; om fåret, ulven og kålen, der skal

sættes over færgen, se Sgr. IX. 141.4^0:

fåret kaldes alm. Mette (s. d.); i en gåde:

hund fjæt, se ulv; agerpiller, Sgr. III.

182. 970; rantelfet, VI. 63.595; i borne-

rim: bræghals, låddenlår, tripitrå, tripitå,

brægiby, trampigård, musk-i-mund, Sgr.

V. 146 flg.; stampijord, tripitrug, trip-

trap, plukihø, mælimæk, brægomby, fim-

merhale, bæbæ, Gr. III. 190 anm.; i

æventyret skal jomfru Klaroje ud at passe

får, Kr. V. 112; manden går på jagt

med sit får, J. M, 30; bjærgmanden fører

får og geder ud, Kr. V. 278, Kr. Ævent.

216; prinsessen ser stox'e fåreflokke i et

af æventyrene om den dødes genkomst,

Kr. V. 306 ;
pigen skal vaske et sort får

hvidt, Kr. VII. 328 ; i lognehistorier for-
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tælles om får med så store haler, at

den skal køres på et par hjul efter dem;

et led af halen bespiser 150 mand; 16

tømmersvende hugger ulden af med skar-

økser, Kr. VII. 249; spøgeriet, som brin-

ger hestene til at stå, pusler som en

flok får, der løber over vejen, Kr. VIII.

234. 407, jfr. Grimm D. S. nr. 153; et

mske forvandles til et tar, Kr. IV. 288;

pigen forvandler sig til en flok får, lo

Sgr. X. 195. 2) skældsord, alm. ; sd

dom som æn for (D., vestj.); „kwon ga

døqti åpå ham, htvetd e søU gutrowdn

for haj war" , Grb. 91. 46, konen skældte

ham dygtig ud, hvilket sølle godtroende

får han var; han ær et for i æ tål,

mcen æn ræw i æ hål (Fredericia); trbk-

worn ivar haj eåc, mæn haj iva nu9

kon åpå fg3ns sij (Vens.) tåbelig var

fårefold, no. fgrfpl æn (vestj.);

fudrfdl æn (Mors) = rgsm.

fåreforskrækkelse , no. forfd-

skræ'ksls (vestj.), se vand 3.

fåreforstand, no. i tim.: han hår

æn gu fofostan i hans véj^pan (væder-

pande), Sgr. V. 35. 265 o: han er dum.

fåregrime, no. fuw^rgrijm æn (Ag-

ger) == rgsm.

fårehandel, no. forhandl æn (D.)

== rgsm.

fårehjade, no. forhjdd æn (Mds. h.)

fårekrybbe.

fårehokken , no. forhdksn et (Bj.

h.) fåresti.

fårehoved, no. forhuw^ æn (D.);

fåahoj et (Sundev.); fuu>9rhuw9 æn (Ag-

ger); forhuw9 æn (Lild s.); fohdwi et

Søvind) — skældsord til tåbelige msker;

han ikke, men han var noget (korn) på2oi en byremse: „Fælding fohrhåwder*,

fårenes side o: lidet kløgtig; i en by-

remse: Homlomho for, Sgr. VII. 176.781

(Lemvig); remser, der tæller fårene ind

og skælder, J. K. 43. 9, Sgr. IX. 62;

se f. eks. guds-, klokke-; jfr. Rietz fåra,

hunfår, isl. får, fær ; bede, buk, fimrehale,

gjeldvSsder, gråben, lam, ronnevæder,

væder, to, uld; brød-, dorske-, gjæv-,

halvt-, lamme-, leve-, lokke-, oldemoders-,

slagte-, told-, tægte-, ung-, vorherres-.

fåreangst, no. se sydvestvind.

fårebider, no. forbejar æn -dr (vestj.)

„dyr med pæne bælter tværs over kroppen,

med lang næse og snabel; dem træder

hyrderne ihjel, at de ikke skal bide

fårene % Kr. VI. 267. 135; sagtens en

art snudebille.

fårebjælde, no. = fåreklokke.

fårebrokke, no. forhråk æn -9r

(V. Vedst.); få^hråk æn -d (Sundv.) —
fåregødning, se fåreknebel, bagerbrokker.

fårebræger, no. J. T. 155. 157.

175. 327, forsk, arter af orchis L. (Jyl-

land).

fårebøgl, no. forhowl æn (Lild s.)

aflukke til får, se bøgl.

fåredreng, no. fodræri æn (Søvind

s.) dreng, som vogter får.

fårefltte, no. hunfårets konslem;

Kr. VI. 345. 213. 14; et kortspil, den, som

{

tilsidst får alle kortene, er f— (D.), nok

1 det samme som sjavs (s. d.).

fårehund, no. forhun æn (D.) =
rgsm.; en hund, der er afrettet til at

vogte får.

fårehus, no. forhus itk. (S. Sams)

i
= fåresti (s. d.), jfr. fos.

j

fårehyrde, no. forhjow^r æn -9r

30 (D.); forhjor æn (Støvr. h.. Hids h.);

!
fårhir æn -dr (Valsb.); forhøwdr i -9r

I

(Vens.); fohjo æn -rd (Søvind s.) =
rgsm.; se i æventyret Kr. VII. 80; fåre-

hyrdens Ion, se J. Saml.^- I. 68. 69, jfr.

Feilb. Fr. H. s. 54; den kloge f— , Sgr.

VI. 153.752, IX. 142, svarer for biskoppen.

I fårehytte, no. fohyt æn -9 (Søvind

! s.) = fårehus.

i

fårehække, no. fqrheh æn -dr (Mors)

;

ififudrhæk (Thy); forhæk æn -9r (Vejr., Bj.

i h.); fohæk æn (Søvind s.) — krybben

I

med tremmer, hvoraf fårene æder.

fårehoved, no. forhow^d æn -how-

ddr (Mors)
;
fudrhowdd æn -dr (Thy)

; fo-

høm et -d (Søvind s.) — et enkelt får,

se hoved.

fårekjød, no. forkod de (D.) =
, rgsm.

fåreklokke, no. 1) klokke, som

når slægtskab søges yderlig, kan siges : 60 bindes om halsen på får, for at man

ja, mi fæmt dhmors forfit wå nåk di lettere skal kunne finde dem; kaldes

muwdrs dåwdrpåt (vestj.). også fårebjælde; gåde derom: hwa æ
fåreflok, no. forflåk æn -fldk (D.) de, dæ ser (siger): a kg! d ka e^c

= rgsm.
I

wdj (vand) no? (Vens.) el. hvad er det,
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som gaber i vandet og kan ikke få det?

(sts.), se Sgr. III. 183. 984, VI. 31. 388,

IX. 16.65, 46. 179, 172. 515; jfr. Vårend
nr. 60, N. Vadsbo nr. 40, Z. f. M. III.

348. 47, Landstad 812. 44, Simrock Rath-

selbuch s. 35, Kochholz Kinderlied 222.

363. 2) en plante, eng-nellikerod, geum
rivale L. (Haders!.), pulsatilla vulg. og
nigric, opret og nikkende kobjælde (År-

hus), J. T. 306. 330.

fåreknebel, no. forknævdr æn -9r

(Rkb.)
;
fårknøval æn -knøvldr (Agersk.)

;

forknævleri æn -dr (Malt, Vrads); for-

kneM æn -knebbr (Vens.; Vejr., Brusk
h.); fudrkneUdr flt. (Thy); foknævl (Sø-

vind); forkneUdii^r flt. (Vens.); kaldes

også: forkoræjir, fårekorender (Vens.);

forpævhr (Kalsl. s.) — 1) fårelort, alm.

2) tavlelegen: trip trap træsko (Søvind s.).

fåreknyst, no. forknyst flt. (Malt)

fårehoste; do hår now^r slem forknyst,

fo do ræwskid, så dør do, Sgr. V. 30. 158.

fåreknæ, no. forknæ (Vens.) har

det mske, som har sorte, skidne pletter

på knæerne.

fårekok, no. fårkåk æn (Ang.)

fårekylling, kaldes også fårkrit, se kritte.

fårekorender, no. flt. se fåreknebel.

fårekreatur, no. forkrepr æn =
flt. (Lild s.); forkretdr é = flt. (Vens.)

— får, lam, vædere, beder.

fårekrybbe, no. forkrøb æn -krøhdr

(Vens.; Mors); forkrøv æn -krøvar (D.)

= rgsm.

fårekylling, no. forkyUti æn -9r

(D.); få^kyUri æn -d (Sundev.); fårkyUri

et -9r (Agersk.) = rgsm.; et insekt,

acheta; også i et byrim: Lustrup fåre-

kyllinger, Kr. IX. 130. 343, se Sgr. IX.

13. 25; gåde: hvad er det for kyllinger,

der ingen fjer har ? Sgr. IX. 9 1 . 279 ;
jfr.

stjabe.

fårelade, no. fådlai æn (Sundv.)

fåresti.

fåreleger, no. fl., en plante, engelsk

græs, armeria L. (Thisted, Lemvig), se

lammeknap.

fårelever, no. forløwdr (Lild s.)

= rgsm.

fårelort, no. forlot i -lot (Vens.)

= rgsm.; se fåreknebel; trip trap træsko.

fårelus, no. folus æn (Søvind s.)

= fåretæge.

fårelykke, no. lykke med får: [dcen,

dær hær æn låjdn hals, hær goi fårløk\
(M. Slesv.), se kok, Ordspr. 169. 1957.

fårelyng, no. fudrljoii de (Thy)

rensdyrmos, cladonia rangiferina L.; i

Thys klitegne, hvor det på mange steder

i forening med calluna vulg. danner et

næsten kvartertykt lag, kaldes det da
ringmusljøng, og når det slås til vinter-

foder for fårene: fårelyng; småt og
10 stakket fårelyng, blandet med græs, kal-

des ved Sennels i Thy: furing og knaj,

se J.T. 292. 314; også: erica tetralix L.,

J. T. 82 (Varde).

fårelægn, no. forljéqd é hest. -c

(Vens.); forleqdn æn (D.); fårlæqdn (vest-

slesv.) — et tredelt lægn på et tojr,

hvori får tojres.

fårelår, no. foslor æn (D.); folg9 et

(Søvind s.)
; forlgr æn (Andst) = rgsm.

;

20 ,a ha flesk po mi lovv't, wal fiir finger

tyk, å foerlor wal got et par tylter ",

And. Begr. ; at sidde med et fårelår mod
brystet og skære af det, kalder soldaterne

i Fredericia: o spel.

fåremave, no. formaw æn (Andst)

;

nær æ hernal sir ud som æn formaw, så

for vi ræjn irian tåw daw (vestj., også

vestslesv. alm.) o : når himlen er bedækket

med små makielskyer; jfr. hjejlemave.

fåremog, no. formoq itk. best. -moq9

(S. Sams) fåremøg.

fåremælk, no. formjælk de (D.) =
rgsm.; „at malke fåremælk ", en leg:

hornene står i kreds, A. går udenfor

kredsen og gentager:

,a leder om en sow mæ kniplinger po,

a fende hende wal i hue hun ær",

og giver pludselig en (B.) i kredsen et

slag på ryggen og siger: „der er hun!"
40 og løber i det samme rundt om kredsen,

fulgt af B., tre gange; bliver A. ind-

hentet, inden han når B.'s plads, fort-

sætter han, ellers B. ; se Sgr. I. 60. 221.

faremærke, no. formærk æn -dr

(D.) mærke til gårdens får, hver gård har

sit^ der bevares fra slægt til slægt; jfr.

Fortegn, over Fåremærker på Færøerne

med vedfojet Afrids af Mærkerne, Kbh.

1879.

fåreorm, no. forwårm æn -wårm
(vestj.; Thy) rimeligvis en sommerfugle-

larve, larven til gastropacha quercus

(vestj.), til bombyx caja (Hvejsel) ; den har

stride, sorte hår, er c. 2 " lang, findes



fåreost—fåtåsken 409

i moser og heder; fanger man en af

dem, skal man sige, idet man giver den

en uldtrævl:

uh forwårtn, a kim- dæ igr,

kle du så mæ te æn å^n or! (Rkb.),

jfr. Kr. IV. 351. 54, VI. 256. 40, IX. 5. 37;

når man gor det, bliver der meget uld

på fårene næste år; den har sagtens sit

navn, fordi den er lådden som et får;

skal vestsæll. kaldes: fandens klokkefår,

J. K. 184. 39; se lådorm, uldorm.

fåreost, no. forwost æn --= flt. (D.)

ost af fåremælk.

fårepebler, no. flt. se fåreknevl.

fårepenning, no. forpøn^ flt. (S.

Sams)
;
forpænsr flt. (N. Sams) — runde

fåreexkrementer ; også om harers.

fårepige, no. forpiq æn -piqdr (vestj.)

pige, som er fårehyrde, se Kr. VIII.

119. 228.

fårepoge, no. forpoq æn -dr (Lindk.)

fåresyge; se poge.

fårepølse, no. forpøls æn (D.)

pølse af fåreblod, rullepølserne af fåre-

kød hedder ligeså.

fåres, uo. se færdes.

fåfesaks, no. forsaws æn (Vens.)

saks til at klippe får med.
fåreside, no. i tim. : do tøq^r nåk

te æ forsij (Malt) o: skævt, ligesom

fårene.

fåreskind, no. forskin æn (D.);

forsken æn (Vejrum); foskin et (Søvind

s.); fådskin et (Sundev.); foskej e best.

-skenc (Vens.) = rgsm., jfr. Grb. 8. 32;

,hun løv jo dæhæn, men kam strax te-

båhg som et tae foeskind", Yuelb. s. 27;
„Pe Smej sto som et tae foeskind".

Jæger Ferie s. 6 o: slukøret; far astæj

som et tort fådskin (Valsb.) fare om med
spektakkel; de gor ud o in, lisom æn for-

skin i blest (vestj.).

fåreskulder, no. kun i tim.: sij9

in te mæ i æ Jul, så ska do fo pev9r-

nøddr som forskåhrdr (Andst h.).

fåreslagt, no. forslmvt (D.) kød af

slagtede får; jfr. kræslagt.

fåresti, no. foste æn (D.); fostd Kr.

IX. 255 (Jerlev)
; fosti æn (Mors)

; ftprsti

æn (Thy)
; fosti el. fostic æn best. fostjdn

flt. -stidr (Vens.); fuwdsti æn (Agger);

fosti æn, glds. fåsti (Søvind s.)
; fdsti æn

(Havbro s.) = rgsm. ; a æ maj i fostjdn,

næ9 weri ær u, Kr. IX. 209. lo (Vens.);

man må ikke bruge skovl i fårestien,

når man muger den, thi så skovler man
lammene ud på møddingen, el. man må
slet ikke muge fårestien, mens fårene er

drægtige, Kr. IV. 359. 124, IX. 17. 153;

i æventyret skal en fåresti gores ren hos

trolden, Gr. Ævent. 11.84; se 3. fos, fosrad.

fåresyge, no. forsyq9n (D.) === rgsm.

;

se fårepoge.

fåret, to. fård (vestslesv.) , se f—
ur, se dum ud.

fåretavl, no. i udtr, træk fotawl

(Søvind) o: spille trip trap træsko på
tavlen; se fåreknebel.

fåreto, no. fotbw de (Søvind s.)

fåreuld.

fåretyv, no. fortyw æn (D.) person,

som stjæler får.

fåretæge, no. forteq æn -dr (D.,

Vejr.); fo"rteq æn -teq9r (Fjolde); fådtæk

æn -tæki> (Sundv.) == rgsm., en snylte-

flue, melophaga ovina.

fåretojr, no. fotywd et (Søvind s.)

= rgsm.

fårevom, no. fåremave; nær dær
æ forwom9r o æ herml, vel dt gi ræjn

(D.); se fåremave.

fårevorn, to. forworn (Vens.); for-

wbr9n (Lild s.) — enfoldig, tåbehg.

fårre, no. se forrede; to. se færdig.

fårreis, bio. se forlods.

fårreval, no. se farvel.

fårsen, no. se faderson.

fart, no. se fart.

fårtøv, no. se fartoj.

fåråt, tf. se forrakt.

fås, no. se fas, fors, fos; uo. se

fase.

fåsind, bio. fås9n (Agersk. ; Sundv.)

;

få'sint (Bradr.) — få gange, sjælden;

han komdr grbw f— ; jfr. sjælden.

fast, to. uo. se fast, faste.

fatte, to. se fattig.

fåtåsken, tf. se fortærsket.
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G.

g, bogstav; i forlyd = rgsm. ; skont

der i jysk som i rgsm. i udtale lyder

sgal, stagdl, stag, steg = skal, stakkel,

stak, stik (rigsm.) er her skrevet k, altså:

skal, stak9l osv. — gj er i de fleste jyske

landskabsmål bevaret, altså gqn gærne
gæm osv.; overgang til dj- el. j- i Ven
syssel: jan el. djan gærne; Jcem el

djæm gemme. — gn- i forlyd taber

i vestj. målarter g, således: nij, nist

nat, neddr = gnide, gnist, gnald, gnid

der, eller også hærdes g til k, f. eks

hnaw = gnave, hnal = gnald, knis^l ==

gnisle, knask = gnaske. — Af enkelte ord,

som begyndes med g-, synes der at være

dobbeltformer, f. eks. gov^r = hov9r; gaws
= hjaws. — g i efterlyd, hvor isl. har -k

el. tildels -gg- bliver regelmæssig -q, f. eks,

éq, saq, leq == age, sag, ligge, i Norre-

jylland og den nordligste del af Sønder-

jylland, derimod har Mellemslesvig ak,

hak, sak, lek = tysk ch-lyd, jfr. Lyngby
Sj. Sproglære s. 37, jfr. f, k; i forlyd

forekommer k i Mellemslesvig kun i ord,

der er optagne af plattysk, f. eks. k9lrk
== htsk. gleich; en del af Vestjylland har

dog: hyk, ek el. æk, håk, myk, røk, skek

el. skæk, syk -= byg, æg, hug, myg, ryg,

skæg, syg. g efter rgsm.'s a, o, u

bliver jysk -w, f. eks. slaw, hawl, mawr,
swawdr, råw, fdwl = slag, hagl, mager,
svoger, rug, fugl; -gt i rgsm. bliver -wt:

awt, mawt, sawt, trawt = agt, magt,

sagtens, tragt (sydvestlige N. Jylland, N.

Slesv.); -^ -jt: ajt, majt, sajt, trajt, (en

del af Vestj., nordostl. Jylland, S. Omme,
Koldingegn); -c: > ae, mac, sqc, trac;

ligeledes f. eks. røc, slac, rygte, slagte

(Vens.); såvidt vides foi-ekommer den
samme el. lignende udtale i lignende for-

bindelser i Agger: ae, mae; see sigte,

rac rakte, plæe pligt i båden; > -t:

mat magte, tnat magt, sat sagtens, trat

tragt, løt lugte, hét hægte (Rær i Thy);

se om dette nojere Thorsens Lydlære

s. 62. 73, jfr. i. k. t. — Som bogstav-

remse bruges: gud gi gam^l gro gæs gåt

gron gåd gres (Lonb.) el. : gamal Gjatr^ts

gro gos giddr gqn gnaw'H gron garml

gåd gres (vestj.); gåde: hwa ær æ æn a

åh værd9ns mowli(p teti ^ ^gr. III. 1 1 1 . 541,

svar: bogstavet g i ting.

ga, no. se gade; uo. ft. se give.

gab, no. gab é hest. -a flt. gqb (Vens.)

;

gav itk. hest. gav9 (S. Sams; Randers);

gab et (Gjern h.); gaf et gqf (Sønderj.,

Bradr., Ang., Fjolde); gaf el. gåv æn
(D., Andst); gav e\. ggv et (Søvind s.) —
1) hul, åbning, i alle betydninger af

ordet; et gaf å æ hos (Sønderj.); åbning

mellem et par huse (Vens.), i et dige;

jfr. bi-, hals-, knap-, led-, løgle-, muse-,

ovn-, rende-, rine-, rotte-, rulle-, sluge-,

spuns-, stavre-, surre-, svik-, som-, talg-,

vand-. 2) æ gav, Nymindegab, udløbet

af Ringkøbingfjord i Vesterhavet; selve

mundingen kaldes æ ud9rgav, jfr. Kr.

VIII. 108. 206, hvor en bortskyllet by,

Årgab, nævnes; når det blæser, så man
I kan høre havet, siger man: de koger

garn idag ude i , Gabet", Sgr. VII. 175.

774; se gabsfolk; Hjqnø gav (Søvind s.)

farvandet mellem Hjarnø og fastlandet

sydfor. 3) luge på et hus til at forke

hø eller korn ind ad eller til andet brug;

i Ribe, Malt, Gørding h. bruges her formen

gaf; ær æ gaf ov9n? (D.); jfr. akkeneje,

vindue; arkens-, hø-, klokke-, lade-, loft-,

luge-, stand-, stang-, ugle-. 4) gab på
dyr og msker; hak. (Vens.) i gab de niæ

ka cyr ej i håd9 mæ hæst å wun (Vens.)

;

doer æ sån æn gåb o ham, han har så-

dan en stor mund; lok di gåb! (Agger)

hold mund; i Ribe, Gørd. Malt h. bru-

ges herom formen gåv; ggv (Søvind s.).

5) fig. fængsel; kom i el. ar æ gaf
(Sønderj.) komme i hullet o : i fængsel,

han ser9r i æ gaf, er i fængsel; også:

Tyn9r ær et b^skit lih gaf (N. Slesv.)

byen Tønder er et lille skident hul o : by

;

jfr. Aasen , isl. gap itk. , åbning , hul

;

ligeså Rietz; flab.

1. gabe, uo.

gåv -dr gavt gavt (D. , Andst, Lon-

borg)

;

gåf gåvar gavt gaft (Vejr.);

gåb -9r gabt gabt (Agger);

gov -d -t gpvt (Søvind s.);

gob -9 -dt ggbt (Gjern h.);

gåv -9 -t gåvt (Randers);
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gab -dr -t -t (Vens.);

gaf -9r gaft gaft (Sønderj.) —
1) lukke munden op, alm.; han gåv9r

så hhvt, æn ku jatv æn træsk i æ hals

o ham (Vejle) ; ka do et sip, så ka do

gåV) så æ di mon star en heq3 di ywn
(vestj.); ve do spij, så glæm et o gåv;

de ær et^dn saq o gåv, nær æ mon stor

ov9n (sts.); ,han grinnet, te han ku næm
(h)å gabt hans mund ow saws", Jyd. II.

31. 1, gabet sin mund af led; de ær et

gåt o gåv oii^r åwns mon (D.) siges om
den, som vil gore, hvad han ikke magter;

hun ka værkdn gaf æhr gaf, J. M. 64,

hun kan hverken gabe eller gø, om
en, der er kvalt i en stor mundfuld.

2) gabe af sovnighed el. ildebefindende,

SV. gåspa; til den, som gaber hojt, kan

siges: tak få dh, du sluqt mæ il! så

svares: tak få dé, du farH ii i ms! (Sø-

vind s.); gåv æ moé å æ hæf^^r (vestj.)

o : gabe overmåde hojt ; han gåv9r så

hjamsk (D.) siges om den, der er utidig,

utilpas ; når en gaber, smitter det, se Kr. IV.

381. 382; Thiele I. 372, Sgr.VI. 123. 719,

Kr. IV. 310, fortællingen derom. 3) stirre,

glo, måbe sansesløst, alm.; han stær å

gafd (Åbenrå); Pæ^r å Påwl ståw å gaft

så fåts, J. M. 61 , stod og gloede så

fjottet. 4) føre hojrøstet tale; han bepr

ek, som han gåb9r te (Agger) han bider

ikke, som han gaber til, ordspil mellem

betydn. 1 og 4. 5) å gab mæ (Vens.)

snakke om noget på en dum made; gab

åpå (sst.) idehg stoje og skænde; hivæm
hår enda gavt det ud ? (Lonb.) hvem har

sladret det ud? — jfr. Aasen, isl. gapa;

mnt. gapen, Sch. Liibb. ; eng. gape, se sig

forundret om.

2. gabe, no. gavi æn (Holstbr.) en

vrovler.

3. gabe, no. det at gabe af sovnighed;

„di cyr omkreti i skdw, lisom gåh gor

omkretf i stow" , Grb. 241. 248; de æ nåk
bæst, do gor te Narbow, fo do hår så

moj mæ gåb (Agger) Norbo, en gård i

Vestervig sogn; forblommet udtryk for

sengen, som er ved husets norre væg;

får A. „sovnige gabe" og B. kommer til

at gabe med, er B. ikke vred på A.,

Kr. VI. 278. 251.

gabearbejde, no. gåvarbdr (Holste-

bro, vestj.), a ka gøj^r æ g
—

, stå og

se til, mens andre arbejder.

gaben, no. hojrøstet tale; dær ær
sddn æn gåbin a ham (Agger); nok også:

gloen, gaben: a stor å go gdbmt (Gjern

h.); se gabestok.

gabenar, no. gabina'r i (Vens.);

gavina'r æn (Rkb.) — 1). gore en til g—

,

stå som g— , tosse, enfoldig stakkel; løbe

som g— for nissen, Kr. VI. 125. 2) en

vrovler, sludrepose (Rkb.).

gabenejstreg, no. gav9næ'jstræqdr flt.

(Malt) optojer, nok kun om born, at gore

g— ; er det beslægtet med sv. gavernikk,

Rietz 189, forgæves?

gabestok, no. gåvståk æn (Malt);

gafstak æn (Agersk.) — 1) = rgsm.;

haj stor i gqbstdki (Vens.); en jærnring

ved kirken i hojde med et mskes hals,

hvori kvinder, der havde født udenfor

ægteskab, blev udstillede (Thy); lignende

indretning fandtes endnu til 1864 på
flere klokkehuse ved kirker i M. Slesvig

og på et af Flensborgs torve; endnu

1851 sås g— på Nordbys bytorv (Sams),

mange mindes, at den blev anvendt, ikke

som straf for forsømmelse ved mark-

leddenes lukning, men for tyveri, der

blev straffet af beboerne uden øvrig-

hedens mellemkomst; de skulde til alters

to gange om året, ellers kom de i gabe-

stokken på Spøtrup, Kr. IX. 325. 102, jfr.

S. Kjær, Stavnsbånd s. 344; se vråne.

2) om en person, der står og gaber, jfr.

stjabe; hvad købte du på markedet? —
a kojt æn gafstak (Sønderj., Malt) o: jeg

stod og så til.

gabflab, no. gåbflab æn -flab (Ag-

ger) = rgsm.

gabmund, no. gåvmon æn (D.);

gavmon æn (Valsb.) — 1) åbenmundet
person; jfr. gjæbling. 2) person, som
står og gaber og glor.

gabmundet, to. gåvmon^ (D., Rkb.)

åbenmundet, sladderagtig; „neh kv^'in-

fålken komme te å sejj ve hværanne mæ
dje kaffe, så blywe di nojj gåbmonnet",

Jyd. I. 31. 2.

Gabriel, no. i visen: G— engel

blev udsendt til jomfru Marie den rene,

Kr. II. 124.

gabsfolk, no. æ gavsfålk (Lonne,

Bork s.), folkene, som bor ved Nyminde-

gab; se gab 2.

-gabt, tf, se for-.

Gabøl, no. Gqv9l (N. Slesv.) en
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landsby i Nustrup sogn, Nordslesvig ; dens

beboere var N. Slesvigs Molboer; Gav^l

gran er beromt for sine idrætter; folkene

vilde hugge en tornebusk om natten,

så kunde tornene ikke se at stikke, men
en spøgefugl flyttede deres mærke på
busken til en pilebusk, den huggede de

så istedet; „se, hvor den gaber, den vil

gjærne ha'et!" sa' Gabøl bymænd, da

hejsede de koen op på smedjens tag, at

den kunde æde græsset, dér var, Sgr. I.

169. 698; ellers er det alm. u^dtryk om
en, som gaber hojt: han gqv9r lisom.

Gav9l hol (N. Slesv.); jfr. Mullenhoffs

Sagen s. 93. 109, hvor Gabøllerne køber

en kat; se Molbo.

gad, no. se gaj.

gade, no. gåd æn gad9r (D., Rkb.,

Mors), flt. gåddr (Støvr. h. ; Heil. h.,

Haslund, Øland, Gimming, Tved, Agger);

gå æn hest. -d^n flt. gåd^r (N. Sams, Hav-

bro s.), hest. -r9n flt. går<)r (S. Sams),

best. -dn flt. -9r (Randers egn); gbi hest.

gbj9n flt. goj9 (Søvind s., Linå, Dover,

Sporup, Gjern h.)
;
gb el. gå æn best. -dn

flt. -dr (Vens.); går æn [-^r] (Holstebro,

Kobberup, Selde, N. Farup)
;
ggr æn gardr

(Gram, Branderup, Braderup); ga æn -dr

(Angel) — 1) = rgsm., bred gade, for-

skellig fra slippe, stræde i byerne. 2)

vejen, som fører igennem landsbyen (D.),

sagtens alm.; de unge go te gois (Sø-

vind s.), go dpo gåd^n (Havbro s.), go po
gå9n om awtdn^n (Randers), han ær ud

åpo gåd^n (S. Hald), ska do po goj^n

iawtsn? (Røgen) er udtryk for: at gå på
gadesjov (s. d.); de gamle i Viby, se

s. 168. 40; gå te gas (Flensb., Holebøl,

Medelby, Hanved s.) gå til gadestævne,

om bymændene; jfr. grande, nabo, vide.

3) al den bymark, der lå indenfor det

gamle bydige (N. Slesv.); udyrket fælled

ved gården i byen, dog kunde udflytter-

gårde også stundom have en stump jord,

der strakte sig fra gården hen til mark
el. kær, og som kaldtes gdøn (Vens.);

den jordstrækning, der ligger mellem de

søndre og norde huse i Helium (Vens.),

kaldes gåøn, man taler om Kræn Pi9sdns

gå, Kræm»gos gå efter de personer el.

gårde, som gaden hører til; i Lyngbys
saml. nævnes, at gåd (Mors) bruges om
lav, sumpet jord tæt ved et hus el. en

gård inde i landsbyen; æ går (Staby) er

en marklod ved gården; et gar (Agersk.)

er navn på et stykke agerland. 4) en-

hver indhegnet markvej eller bivej, aldrig

om landevej eller åben markvej; bruges

i mange sammensætn. : Bulbergholtgade,

Kirkevadg-, Klokkemoseg-, Ottrupg-, Reb-

bergg- (Ang.), jfr. gjennemfart, overfart;

han lær sin fodr gå te gas (Ang.) han
lader sine får søge føde langs vejen; jfr.

10 Aasen , isl. gata ; htsk. gasse
,

gronne-,

krøbbel-, sortebrødre-, vold-.

gadebasse, no. gåibasi æn -d (Tov-

strup, Gj. h., Skandb.); gådbasi æn -d (Mols);

gådhasd (S. Hald)
;

gårbasd (Støvring (?)

;

Avning v. Randers); gåhasi (Rougsø h.)

— den karl, som af lagets andre karle

vælges til at være fører [på gaden] og at

forestå årets legestuer; valget sker i for-

{

skellige egne til forskellige tider og på
20 forskellige måder ved lodtrækning eller

derved, at karlen under dansen i legestuen

gribes af de andre og løftes op mod
loftet; g—n vælger sig atter en „gadinde",

der modtager og anvender de indkomne
gaver til beværtningen. Det er også

hans bestiUing at bytte „gadelam" o:

uddele til hver karl i laget en af byens

piger, hvad der gærne sættes i forbin-

delse med Valborg- el. Midsommernattens

30 gadeild el. blus; jfr. Mundelstrup: Speci-

men Gentilismi etiamnum superstitis (Haf-

nia 1684) cap. 2; Molbechs Dialektlexikon

under Gadebasse, som andre steder kaldes

majgreve; S.Kjær, Stavnsb. s. 378, Grimm,
Myth.2- 736; Mannhardt, Baumkultus d.

Germanen I. hele kap.V. f. eks. § 7 følg.

s. 447. 509; Revue d. Traditions Popu-

laires UI. 115. 329 (1888); gade, præ-

sentant.

gadebygger, no. gå- el. gobøqdr i

(Vens.) beboeren af et jordløst hus;

daglejer.

gadedam, no. gåddam æn best. -dn

(S. Hald) = rgsm.; „i leh dréri fqj i

sijn å godami e gosæq" , Grb. 74. 1; jfr.

korre.

gadedreng, no. gåddræy æn -dræt^^r

(D.) = rgsm.

gadedæmning, no. gådæmni i (S.

50 Sams) = gadekjær (s. d.).

gadedor, no. gådar æn (Agger) =
rgsm.

gadeeng, no. gqræn æn -æti (Ager-

skov) ,er i Villerup land -eng" Lyngby;
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[et engstykke ikke ved abiedden, men
på sid bund i agermarken].

gadeengel, no. gådæti^l æn (D.)

siges om en kvinde, som udenfor hjem-

met er blid, g— o husdowl.

gadehus, no. gå- el. gdhus e best. -t

(Vens.) et jordløst hus, jfr. gadebygger;

„hn fat9 kun, de sa i é gdhus'', Grb. 74 1,

gadehusmand, no. gåhusmqj i (Ven-

syssel) ejeren af et gadehus.

gadehusstodder, no. gohusst^r i

(Vens.) fattig person, som sidder i et

gadehus (s. d.), foragteligt udtryk om en

husmand, se Grb. 37. 29, 203. 9.

gadeild, no.
^

goi-il æn (Tovstrup,

Søvind s.)
;
gådil (Åle s.)

;
gqrel (Agersk.)

— blus Valborgaften ; vi skal ui å hræn
goi-il (Søvind s.), ligeså Agersk., hvor

det også kaldes: svi hæks å el. hræn æ
trbl å; der brændes blus eller gadeild

Valborg aften for at hindre heksene i at

komme for nær, når de den aften rider

til Troms kirke, Kr. VI. 290. 369; jfr.

, Fædrelandet" 1876 nr. 17; Mannhardt,

Baumkult. d. Germanen s. 450 flg. ; Mhoff.

167. 2^28; maj-ild, vækild.

gadfejord, no. goijod best. -rdt (Sø-

vind s.) = rgsm. ; han fik et stykke gade-

jord lige syd for byen at bygge på, Kr.

VI. 175. 241; se gade 3. :

gadekilde^ no. gåkal æn (Randers,

Favsing) bybrønd i fællesskabets tid, fæl-

lesbrønd.

^
gadekjær, no. go- el. gåcqr é (Vens.)

;

gåkqr é (S. Sams) = rgsm., dam ved by-

gaden.

gadeklokke, no. [gdklåk] Qjl. Sams)
klokken på bytorvet, hvormed der ringes

morgen og aften.

gadelam , no. gajdlam et (Tovstr.,

Gj. h., Søvind s.); gaddlåm et (Mols);

gqdlarn et (S. Hald)
;
gajlam (Rougsø h.)

;

gadelam et (Støvr. h.) — hver karl i by-

laget får ved pintsegildet eller ved Val-

borgblusset en af bylagets piger, hun
kaldes hans g— ; somme steder (Thors-

ager, Søvind s.) bruges udtrykket om
begge parter, karl og pige er hinandens

g—; „hun bløw mi gajilam å a hin

nøjorsgaw da, degång te di djelt kjærster i

ud i kål- å pigilaw da", Blich. Bindst.

;

jfr. gadebasse; se Kalk. und. ordet.

gadelamsgilde^ no. gqdlamsgil et

(S. Hald h.), således kaldes pintsegildet,

som holdes af bylagets karle og piger

under forsæde af gadebassen og hans
gadinde (s. d.); jfr. Sgr. V. 142. 735; der
trakteredes med gadelamsøl, som blev

brygget af gadinden og hvortil hver pige

bragte malt.

gadelamsurt, no. J. T. 51, kaldes i

Horsens-egnen en tidselart, carduus ar-

vensis, Curt.; „således kalder pigerne i

i skæmt tidslerne blandt kornet", Molb.

under gadebasse.

gadelamsæble
, no. gailamsævsl et

(Rougsø h.) et æble, så stort og smukt
som mulig, og som pigen skænker sit

gadelam (s. d.) til 2den dags gilde i

fastelavn.

gadelamsøl, no. se gadelamsgilde.

gadepart, no. gårpåt æn (Staby s.)

hver mand har sin g— o: hjemmemark.
gadesjov, no. goisjbw (Røgen): go

te g—, udtryk om de unges færd på
gaden, især lordag aften; tiden blev til-

bragt med 'syngen og legen, og mor-
skaben strakte sig tit til langt efter mid-

nat og må sikkert betegnes som en styg

uskik, se gade 2, vistn. alm. i Østjyll.

gadestads, no. goistps æn (Søvind

s.) = gadesjov; de unge kaldtes ud med
råbet: høw g

— ! glds.

gadestævne, no. gåistæwn (Haslev)

bymændenes møde, hvortil de kaldtes

ved tromme, jfr. Kjær, Stavnsb. s. 300;
se grande.

gadeøg, no. gådøq æn (vestj.) et

løsagtigt kvindfolk.

gadinde, no. goiin æn -d (Tovstr.

Gj. h., Skanderborg); gaden æn -9 (Mols;

S. Hald) — den pige, som gadebassen

(s. d.) vælger sig til sin medhjælp ved

årets legestuer.

gaf, no. uo. se gab, gabe.

gaffel, no. gafdl i best. gafli flt. gafør
(Vens.; vestj., D., Rkb., Gjern h., alm.)

— 1) gaffel til at spise med; spis mæ di

Uøvdfihawnsk ga-fla (Søvind) o: spise med
fingrene, = han bruq3r hans fæmflænsn)
gapl (Agger) ; læ wås hroq æ fæmten9r9

gafdl, de æ dæn vesdst! (D.), jfr. Junge

s. 174; når en gaffel falder og bliver

stående på spidsen, spår den lig, Sgr.

IX. 232. 776, jfr. nr. 759; se Z. f. M. IV.

29. 12 (Østerrig); ske. 2) forsk, gaffel-

dannede genstande, sål, g— på ploven,

hvori hjulet er befæstet ; æ gafdl (Holmsl.
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kl.) på storsejlet, den øverste bom; se

gik; bærejærnet for overliggeren på en

håndkværn (D.)
;
jfr, mnt. gaffele el. geffele,

Sch. Liibb., htsk. gabel; isl. gafl betyder

gavl; klyne-, mad-, meje.

gaffelben, no. noglebenet på honen

;

en styrkeprøve er det at rive en hønes

g— i stykker med fingrene: når der i

et selskab kommer stegte hdns på bordet,

tages det sporedannede ben på hønens lo

bryst, således at de to små benplader

på dets ender fattes med hv^r hånds

tommel- og Hllefinger, så skal benet rives

isønder i kløften (vestj.).

gaffelflen, no. gafdl-flæn æn (Agger)

flen på en gaffel.

gaffelkniv, no. gafdlknyw æn (Malt)

bordkniv.

gaffelkål, no. gron langkål (Ribe).

„no fæk a gesvindt mi gaj oppo nakken",

And. Fiskeri; se mede-. 6) kegleformig

tønde, som af fiskerne bruges som var-

tegn for deres udsatte kroge (Agger);

boje ved marsvinsgarn (Blåvand); se

stjært-. 7) fig. en person, der ikke er

let at bides med (Agger); se brod 7;

jfr. Aasen, Rietz gadd, isl. gaddr hak.;

eng. gad el. goad.

gaje, uo. gaj -dr -dt (Holstb.) — 1)

piske på, han gajdr p æ hæst; også

upers. de gaj9r g, om regnen. 2) de

gajdr I kan siges, når et barn har fået

meget af noget: det giver dygtig!

gajelam, no. se gadelam.

gajling, no. gajldri æn -dr (Holmsl.

kl.) en snor af tredobbelt kajl (s, d.),

20 favne lang, ved den ene ende er

æ dovtøn, ved den anden æ gajb^stiian^

gaffelmad, no. gafdlmad de (D.) 20 sænkesten, fastgjort; jfr. gaj, gajsime,

mad, som spises med gaffel, se skemad, tvikke.

gaffelrovet, to. som har spids rumpe

;

i udtr. : do trærid wes te å hlyw skrdtv9

i tomldrisrdhn te di gafdlroivd, Sgr. X,

110. 336 (Vens.?) du trænger vist til at

blive indskrevet i tumlingsrullen blandt

de gaffelrovede o: staklerne.

gaffeltoj, no. i udtr. æn sæt gafdl-

toj (Lindk.), . . . -tétc (Rkb.) en kniv og

en gaffel; æn dos gafdltoj (Lindk.) et 3o garnet står; jfr. gaj.

gajlingssime , no. gajlatissim de

(Holmsl. kl.) reb, hvoraf gajlinger gores.

gajsime, no. gajsim (Nissum) strik-

ken fra sænkestenene på bunden til gaj-

simstønden, mærket på fiskernes garn,

disse sten kaldes gajsimsstipn; se gajling.

gajsimetønde, no. gajsimtøn (Nis-

sum) == dobtønde, bojen, der viser, hvor

dusin knive og gafler.

gafle, uo. i udtr. å gafdl åpå syl

(Vens.) gafle på syllene (sulerne) o: stå

på hovedet; på et fiskehjeld (se hjeld)

kaldes de lodrette stænger i flt. best. syl,

de ender i en gaffel, hvori tværtræerne,

som bærer fiskeknipperne, hænges; dette

billede ligger sagtens bag udtrykket.

gaj, no. gai i best. gaj, flt. gaj (Vens.

;

gajstage, no. sagtens: medestang,

kunde vel også betyde piskeskaft; i et

byrim: „Hvælplund gåjstag", Sgr. 11.88,

VII. 192. 790, Kr. IX. 133. 355.

1. gal, to. gal itk. galt flt. gal (Vens.,

alm.) ; flt. gal (Agger)
;
gal itk. galt flt. gal

(Sønderj.) — 1) fra forstanden, afsindig

(Agersk., Vens.); gal folk hår eijdn pas
l>dhdw, di ka pas dæm sijdl (Mors), ord-

Mors, Thy, Lysgd. , Heil. h.); gåj oew^ospil mellem at fremvise pas og passe

gåj (D., vestj., Grindsted); gaj æn (Ager-

skov) — 1) brod; som uden hoved til

at brodde træsko med (Vens.); herhen

hører sagtens de spøgende udtryk: de

wa æn slem gaj! åp mæ gajm, WåU
Bak! Sgr. II. 58. 288-89. 2) tandstump

i munden (Vens.); filippens, lille spids

byld (sst.), se vi-. 3) kort pibe (Vens.),

se kridt-, stodder-. 4) pisk, som er

i betydn. : tage vare på ; han æ så gal,

te han trbwdr, han æ klpq (vestj.); a vest

it, man wa gal, fa han sari met i målti

(Skanderb.) ; a trbwd do æ gal (Søvind

s.); hiværkdn klpq hæhr gal (Agger); se

halv-. 2) om vejret og hav: voldsom,

rasende, de ær æn gal væjr ida'w (D.) ; æ
haw æ swår gal (Holmsl. kl.), mods. slæt;

nær haw hhjwdr gal (Lild s.). 8) vred,

hjemmegjort, således som hyrderne bruger 50 hidsig (alm., Vens., Angel); han æ gal

den, ikke om en „kjøbens" (D., Grind-

sted, Thy, Mors, Sall., Agersk.); jfr. Sgr.

IX. 206. 628; se svøbe; kjøre-. 5) mede-
stang (Mors, Lysgd., Heil. h., Dover s.);

ida'w, g— i æ huwd, g— o' mæ, g
—

owdr dt, han så dt liså gal (vestj.)
;

gal

som æn^ møldr (Valsb.) , som æn vif få
to æk (Åbenrå); gal som æn tysker (Løg-
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slør, Åbenrå); så gal som i »iqjtrolm

tyr we æn réj gqdor (Vens.); han blow

så gal, te han snar ku ha sproi^^n i

flint (vestslesv.) , se flint; så gal, te di

ku ha skin il a hans dum (vestj.); „gal

tvår haj, så ytvdn gnistre i htcdt å ham"

,

Grb. 207. 91; prokkeråteren wa så gal

te han hog t'råjj, Jyd. I. 26. 2, huggede
fråde, o: frådede; æ æ gal we, te do

æn gal hån, fevi9r (vestj.), c/il øwn (Sø-

vind) dårlige ojne ; også om syge kartofler

(N. Sams); jfr. Aasen galen, isl. galinn,

„ afsindig, vel egentlig forhekset (ved trylle-

sang) og således particip. af gala (Rydqv.

Sv. Spr. L. I. 172).«

2. gal, no. gål æn (Holstbr.): dær æ
sår^n æn g— i ham, siges om den, der

har en stærk, klar sangrøst; / hb wol
sku go te fogæ'w9s (Agger) jeg er ærger- lo træfH å hpa et gdl somti fræ mæ fa
lig over, at du skulde gå forgæves; smo
pankaJcd gir gal kal, gal kql gir gal

kvin, gal kirin gir hrårpn påt^r (Valsb.),

se paryk; hertil hører en stor mængde
forstærkende udtryk om vreden: binde-,

edderstente-, flinte-, flintrende-, flyve-,

flojte-, fnysende-, futte-, halv-, himmel-,

hjappe-, hjærne-, hunde-, hvimmel-, hving-,

hvirvel-, hviskende-, knas-, knus-, knu-

(Silkeb.) o : det har vel truffet sig, at I har

hørt min røst for; se natter-; jfr. gjæle.

galan, no. i et byrim: de Vissing

gala-ner, Kr. IX. 127.331 (Horsens egn);

beslægt, med galant (s. d.).

galant, to. gala'nt (Hanh., Vens.,

Søvind s.)
;

gila'nt (Vejrum, Agger)
;
glant

(D., Malt, Rkb., Andst, Sønderj., Agersk.,

Bradr., Ang.) — 1) om mskr, dannet,

sende-, morgen-, pine-, rav-, ravruskende-, 20 elskværdig, forstandig (Vens. og Hanh.).
rive-, skjenne-, skrue-, splinte-, sphtter-,

sprutte-, stente-, stjadder-, stjærne-, tom-

pet-, torden-, vinde-. 4) vild, ustyrlig,

tøjlesløs, alm., æn gal kål, tøs (vestj.);

se bræmse- ; også med begreb af lyst el.

begærlighed; han æ gal atdr æ hrænvin

(D.) ; ø{j3 ær ene gal (Vens.) (se hestegal)

vil ikke lade sig bedække; se ast-, hale-,

heste-, hvepse-, kaffe-, karle-, mand-,
ronne-, tyre-, væder-; hertil kunde fojes 30 opmærksom.

2) i de øvrige dele af landet, hvor ordet

bruges, anvendes det om alt, hvad der

er tiltalende, elskværdigt, passeligt, be-

hageligt, æn glant man (D.), gi— minøsk,

bpq, hus, godt indrettet (Agersk.); æn
gi— prekdn, en smuk og god prædiken
(Rkb.); de æ glant o fo æn nu Icbwl

(Andst); de si glant ui (Søvind) elegant;

jfr. fr. galant, ital. galante, fin, smagfuld.

betydningen vild, yppig, om plantevækst

(Angel). 5) ufornuftig, tåbelig (Agersk.,

Vens.); o gor gal hanUr (Malt); de ær
æn gal spel (vestj.); di drelpr så moj
gal (D.) så stærkt; få gal ær åw få
gal, å tyr æ kat i så møj gres, Sgr. 111.

106. 439 (Fårup). 6) fejlagtig, urigtig.

galbær, no. J. T. 228. 287. 316,
fællesnavn til forsk, planter og deres bær

;

en natskygge, solanum dulcamara L. (Ål-

borg)
;
galnebær, atropa belladonna (Ham-

melev); en art gedeblad, lonicera pericly-

menum L. (Saksild, Hvirring s.), se Sgr.

V. 73. 552 ; bær af hægen, prunus padus L.,

dårlig, falsk (Agersk., Bradr., Vens.): jær
\
Sgr. V. 75. 588 (Skanderb.); se 1. galde;

klåk æ gal i æ slå (Agger) o: forkert i
|

gallbær, V. S. O.; galleknop.

slaget; æn gal skébri, fo nåwat i æ galio galbærtræ, no. J. T. 333, en busk,
hals, de ær æn gal væj, do æ komøn o,

j

vrietorn, rhamnus catharticus L. (Øst.

(D.); de æ nåk gal mæ dw igæ'n; de æ ! Linnet).

no gal nåwdt; de gor et gaUr en gal, et 1. galde, no. gal (vestj.. Søvind s.,

gaUr en vælt{ves,i].); de æ galt mæ dæn alm.) = rgsm., galde i msker og dyr;

tø7'ken (Agersk.); de æ lis9 galt som te
I
også: galdeblære; æ gal læv9r dw9r o-

Knåltamds el. Pøltamdsds, di wa syw om i ham (vestj.); så gron som gal, de smaqdr
å slajt æn høn å blow et far9 dæn daw, så bjesk såm gal (Lild s.)

;
jfr. Aasen

Sgr. X. 108.291 (Himmerl); „de æ. nåk
|

isl. gall; htsk. galle, der også betyder en
galt, mæn de ær ene rænt galt!" så Pjæ

\

bittersmagende giftplante, så at mulig
Lgr, haj ha tabt påsttåsk9n, Sgr. X. sosmstn. galbær, galleknop, hører hertil;

1 f 1 . 362 (Vens.) ; han kam gal æpr dr

(Agger) o : galt afsted. 7) syg, om et lem
(Agersk., Bradr., Vens., Lild, vestj.): æn
gal stæj o æn bijdn, mi yw æ bløwdn gal,

\

htsk. galle, eng. gall

eng. gall.

2. galde, no. gal (D., vestj.) en heste-

sygdom, svulst på hestens ben; jfr. mnt.
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3. galde, no. æ gåhr flt. (Andst; Tå-

ning); goåsr flt. (Mors); gbhr flt. (Heil.

h.); [jwsr] flt. (Vens.) — hanplanterne i

hampen; de hær gahr (S. Sams); jfr.

Aasen, galde, sv. gallhampa; , synes at

støtte sig til et gammelt gald, ufrugtbar,

sv. gall, dansk gold " ; se gjelde to.

galdre, uo. gåhr (Andst); gæUr
-9r -dd (Mors) : å gåbr æ hamp, lUge

hanplanterne op af den ; a gahr hpmp lo

(S. Sams).

1. gale, UO.

gål gåUr galt galt (Vens.);

gål gåUr gål gål (Lønb.);

gol ggU gål gål (Røgen);

gol gol gål gål (Søvind s.);

gol -dr -t -t (Thy, Mors, Agger, Lild)

,

Også: gol -dr gål gål (Agger);

gål gal gål gål (D., Gjørding);

gål gal gål gål (Andst h.);

gal gal gal gal (V. Vedsted, Sønderj.)

= rgsm.; om hanens lyd; kåkdn sto

æpo mø69ridn å gål å slåw mæ verpn

(Rougsø h.), Kr. IX. 238; kåkan gol (Sø-

vind s.) hanen galer; fig. do ka klyw åp
å gol å fal nid å skrol (Lisbj. Terp),

Sgr. I. 87. ,375; de ær et war o gål,

far do æ konidn å æ skål (vestj.) kan

siges til den overmodige unge; dernæst:

han goUr (Thy) om den, der har hoste, 30

se galehoste; æ drærid gål o æ gåd
(Malt) larmede og hujede; han gål dw9r

dæm, el. hanst o gål dw9r dæm (Andst)

skældte ud med eder; jfr. den alm. vestj.

ed: fanpn gåU mæ!; a sto å gål a' ham
(Søvind s.) 0: jeg stod og råbte efter

ham alt, hvad jeg kunde; jfr. isl. Aasen,

gala; gal, gjæl, gjæle, gol; øbe.

2. gale, no. gal æn (Agger) vrede;

æ hlesdr aj hans gal, jeg blæser ad hans 40

vrede; de wa gowr i gal; sæt dæ no
nijdr o som dæ let o di gal, får ! (Agger)

;

æ gal komør dw9r ham (D.); de hår
han ggr å jænd gal; han vist æ gal ud
å æ iwn (Andst).

3. gale, uo. være gal, bære sig vildt

ad, o læv o gal (D., vestj.) løbe og stoje,

huje og skrige ; htoi lævdr I hær o gahr ^

til born, som gor stoj ; skal I no ud te

gahn, også no. te galdrij (D., vestj.); jfr. 50

1. gal 3.

galehals, no. gålhals æn (Randers)

skrålhals; se galhans.

galehoste, no. golhost flt. (Mors,

Lild s., Agger); golhåst di (Thy) — kig-

hoste, jfr. gale; kinkhoste.

galej, no. galæ'j æn (Agger, vist

alm.) sjov, optojer, farter, som gærne
får et uheldigt udfald ; skal I no o galæ'j

ijæ'n? war I mæj po dæn galæ'j? jfr.

fr. galere, ital. galéra, skib, som drives

ved årer: sml. Moliére Fourb. de Scapin

II. 11.

galen, no. en skriqdn å goldn (Sø-

vind s.) o: en råben og skrigen.

galeri, no. se 3. gale.

galerumpe, no. gålromp i hest. -i

(Vens.) et skrålende barn; også et barn,

som råber og skriger af glæde.

galflante, no. galfla'nt el. galfla'n^r

æn (vestj.) — en vild, stojende pige; jfr.

galgjed.

gal fleg, no. J. T. 233, en plante,

pindsvineknop, sparganium L. (Salling).

galflojte, no. galfld'ft æn (vestj.;

Agersk.) en vild pige; æn gal flojt (D.);

se galgjed.

galfrands, no. ga'lfrans el. galfra'ns

æn (Agger) en person, som let bliver

hidsig.

galge, no. gals æn -r (D. ; Rkb.);

gali æn -9r (Hmr., Heil. h., Agger); gali

el. gal æn -9r (Vens.) — 1) = rgsm.;

han ser ud som han var nedstyrtet af

galgen, tim. (Sundeved), Kok Ordspr.

57. 648; komme i galge og gren, om
tyv, Kr. IX. 153. 34; lad din son klæd'

galli for mig, Kr. II. 58. 7; vejen til g—

,

Gr. Ævent. III. 118; under galgen, Sgr.

VIII. 23, IX. 127, Kr. V. 368; rejse en

galge, Sgr. X. 53 ; miste sit liv i galgen,

Gr. Ævent. II. 58; klynges op i en g—

,

sts. III. 43; hænges i en galge ved hans

store tå til fuglene åd hans krop, Kr.

Ævent. s. 253; hojeste galge, J. M. 33,

Kr. V. 146, Sgr. VII. 172; hænges med
en krog i hagen, samt beskrivelse, Kr.

V. 192, Sgr. IX. 182; jfr. Grimm R. A.

682. 1. 2) galgelignende opstilling, gym-
nastikapparat, galin hest. (Lisbj. Terp);

m gali flt. -d (Søvind s.) ; han ku hwær-
kdn læ dæm å klyw i galin hæh gø
kromsprefi (Lisbj. Terp), Kr. IX. 243. 83;

støtterne, hvorimellem ringen ved ring-

ridningen hænger (Als, M. Slesv.) ; se net-

;

„den stoi'e galge rummede 7 personer;

hver af de tre tværbjælker på de i tre-

kant oprejste tre pæle bar hver to; i
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midten var et hojere stillads med en æres-

plads til mestertyven, der var domt til at

hænges i den hojeste galge"; jfr. mnt.

galge, Sch. Liibb. ; htsk. galgen; Aasen

galge, isl. galgi hak.

galgebakke, no. et ikke helt sjæl-

dent navn på banker i nærheden af byer

og tingsteder; nord for Ribe; på Årup
mark, Kr, VI. 70 ; syd for Fovlum kirke,

sts. s. 76; „galihak høw, få dæ skal

dér i æh tipr, men teri hdlcds deive, ha

sto én gali te å heri tyw å skælmer i"

,

Grb. 182. 4; se også Kr. VII. 59, Grundtv.

Ævent. 11.217; jfr. galgehoj, Kr. IV. 114.

166, Thiele I. 93. 370; galgebakke, sts.

I. 269; galgenberg, Mhoff 140. 188.

galgebjærg, no. == galgebakke; Store

og Bitte G— , navne på hoje ved Fly,

Kr. VIII. 9. 22.

galgehoj, no. se galgebakke.

galgejærn, no. gabjan æn (Ploug-

strup) den indretning, som sidder foran

på ploven, og hvormed furens tykkelse

og bredde bestemmes.

galgeklamp, no. galdklamp æn (D.)

et åg ,til at hænge på halsen af stude,

for at hindre dem i at springe over

grøfter; det består af 4 lægtestykker,

samlede i en rektangel, så at det neder-

ste tværstykke bestandig slår dyrene over

forbenene, når de går; jfr. hilde.

galgeknop, no. gahknop it -kno9p

(Bradr.) == galgeklamp.

galgetræ, no. en pige var ikke „ræd
for at gå ud til galgetræet, for der var

en galge rejst ude i skoven, hvor der

var en bleven rettet", Kr. IV. 307.

galginte, no. galgi'M æn (vestj.)

en vild, stojende pige; jfr. galgjed.

galgjed, no. galgi'jdd æn (vestj.,

Brande s.) en vild pige; jfr. galflante,

galflojte, galginte, galrus.

galhans, no. ris gi'r g— , og rutten

smalhans, vestj. talemåde, må vel betyde,

at ris bringer til at skråle eller gor vred.

galhed, no. galMjdd æn (Andst);

galhid æn (Agger); galhjé æn (Vens.)

— hidsighed, vrede ; han gi nåk gåt får,

nær æ galhipd føst æ gan æip9 (Andst).

galhovedet, to. galhuwo (Gjørding)

;

galhwdt (Vens.); galhoj9 (Agersk., Sundv.,

Bradr.) — hidsig; jfr. hastig.

galhund, no, galhu'n (D., vestj.)

spar-otte i kortspillet brus (s. d.).

Feilberg: Jydsk Ordbog.

galing, no. gålsri i best. -i (Vens.)

store anstalter, stort selskab, stort læs,

spottende ; dæ lå hisU gåbrii ! f. eks. om
et stort læs, der vælter.

galion, no. galio'wn æn (Agger) =
rgsm. ; deraf: galio'wnsfigu'r æn (sts.)

;

jfr. fr. galion, ital. galeone, stort skib,

som drives med årer; mnt. gallion, Sch.

Liibb. forstævn på skib.

galjagte, uo. [galjawt] (Sønderj.)

løbe vildt omkring, om horn; , galle-

jagte*, Mb. eft. Outzen.

galkej, no. [galkæ'j æn] (Randers)

== galfrands.

gal kommen, no. J. T. 21. 284, en

plante, anthriscus sylvestris, Hofm. (Ål-

borg, Vens.).

galku, no. galkw [æn] (Vens.) hid-

sigt og galt kvindfolk; om den sidste

20 del af smsætn. er ko , er vist tvivlsomt,

se ku.

galkutte, no. galkut æn -9r (Vens.)

hidsigt og galt kvindfolk.

galle, no. gal æn (Rkb.); gål een

(D.) — stump af en regnbue, som an-

tages at varsle uroligt vejr; også: æn

g— ve æ sowdl, en bisol (vestj.); der

siges: det er en mild mand, som går

forved solen, men et skarn, der kommer
30 bagefter (Holstbr.), jfr. Kr. VI. 272. 189;

g— V. solen på dens søndre side eller

bagved tyder på langvarig tørke; på den

nordre side el. foran derimod på langvarig

regn, Kr. IX. 23. 220; jfr. Aasen, gil,

gjell, bisol, stump af en regnbue; htsk.

galle i smstn. regen-, wasser-, wind-;

solulv, vejrstok, vejrulv; regn-, vand-,

vejr-.

galleknop, no. J. T. 235, en plante,

40 en art mjødurt , spiræa filipendula L.

(Ålborg); se galbær, 1. galde.

galleras, no. gabrå's el. gabra's de

(Agger) lystigt gilde, sviregilde.

galli, no. se galge.

Gallns, no. en helgendag, 16. Ok-

tober; nær Galus æ tar, så ka di so

råw i mos9r o kar (Ribe, vist alm.); se

Hedevig.

galm, no. galm æn (vestj.. Mors);

50 gåhn æn (Holmsl.); galm el. gålm (Thy)

— 1) en trykkende varm vind, især en

sådan, som blæser for torden (vestj.);

vedvarende stærke vindstød, som gennem
en portåbning (Lysgd. h.) ; i Pont. Sønderj.

27
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ord nævnes: gjelm, en stor storm; Mb.

gjalm (Varde). 2) de golm el. dæn gbl-

m9n, råben og stojen (Thy); da præsten

hørte den galm, gik han ind, Sgr. X.

94. 169, hojrøstet tale, larm; jfr. Rietz

s. 228, gallm, skrig, råb; mnt. galm,

Sch. Liibb. hoj, skarp lyd; med ordet

sammenstilles Hvergelmir, N. M. Peter-

sen, Mythologi s. 65.

galme , uo. galm (Hanh., Rkb.) ; lo

golm -dr -dd tf. gblmt el. gblmdd (Thy).

— 1) blæse varmt (Rkb.); d& gdhndr i

æ hus (Thy) vinden tuder i husene. 2)

stoje, larme (Hanh., Mors); skrige, huje

(Thy).

galmsted, no. gdlmsié æn (Holmsl.)

et sted, hvor vinden farer igennem.

galop, no. gald'p æn (alm.) — 1)

hestens springende løb; jfr. firspring,

flyvespring, tordenspring; ræii i kart 20

galå'p (Malt); gald'p! sd skrædn, hqj re

pd kati el. pd tdr9staki (Vens.). 2) en

alm. dans; jfr. htsk. galopp, fr. galop,

provencalsk galaupar uo., af glsachsisk

gihlopan, jfr. htsk. ge-laufen (?) ; fir-, skræd-

der-, spille-, svine-, torden-.

galoppere, uo. galopi'jdr el. kal9-

pi-pr (D., vestj., Agger) = rgsm.; så

jow a å par aje træhskor åpå fæen å

kallepihr de bæst a kuj. To Nov. 20;3o

se flyvegalopper.

galosclie, no. se kaiosere.

gal Palle, no. gal-Pali æn (Tyr-

sting Vrads h.) hidsig person.

galpe, uo. galp -dr -d -9 (Vens.)

kagle, om bons, om ørnens lyd, ligeså

om kragens, J. Saml. IV. 246: om msker:

skælde ud; også: a fidl nepr te de galp

i mæ (Sams) om lyden, som et fald frem-

bringer i en; jfr. Rietz gallpa, skrige af 40

fuld hals; mht. galpen, larme, gø, om
hund og ræv ; eng. yelp ; se garpe, gjælpe.

galrante, no. galra'nt æn (Rkb.)

en vild, letsindig pige
;

jfr. galgjed ; Rietz,

galratta, s. 229, under gallraja.

galrus, no. galrws æn (vestj., Ager-

skov) vild, stojende pige, nok mest om
born; jfr. galgjed, galrante.

galside, no. din gal si (S. Hald)

skældsord, du hidsige knægt.

galsindet, to. galsindt (D., Malt);

galsinc (Vens.); galsenad (Lild s.); gal-

sens (Agger) — hidsig, hurtig til at blive

vred.

galskab, no. galskab æn (Vens.^

Agger) vrede.

galskipper, no. galskipdr i best. -i

flt. -9r (Vens.) = galfrands.

gal skråd, no. J. T. 324, en plante^

pedicularis palustris L. (Thy).

galslagen, to. galslawsn (vestj.): æn
slem g— kdl^ hidsig, galhovedet; æn g

—
si^, hidsigt sind.

galster, no. galst^r æn -9r (Agger)

person, som fører hojrøstet tale, gabflab.

galstre, uo. galstar -dr -t -t (Agger)

fore hojrøstet tale, se gjælstre.

galstret, to. galstrd (Valsb.) harsk,

om smor og flæsk.

galt, no. galt æn gdlt (D., vestj.);

flt. gdlt (Agger, Ang.)
;

gdltd (Søvind s.)

;

gdlt æn gdlt (Heil. h.); galt æn galt

(Støvr. h.); gok æn gok (Agersk., Bradr.);

gdlc best. -i flt. gdlc (Vens.); gMt best.

gdlt^fi, flt. gddlt best. gdlt^n (Tved på
Mols)

;
gddlt i best. -i flt. [gddW] (S. Sams)

— 1) gildet hansvin; sd fåræ't soin ndivdr

gidn gdlt (D.); sd fijdd som æn gyw^d
gdlt (Agger); han støn som æn gidn gdlt

(vestslesv.) o: en fedet galt; bornerim:

dær war jæn gdy æn gdlt. dær skul dp
æpo' æ kakdl d rør æ mdlt, sd hran dn

si snud, d sd æ dæn histd'ri ud (Mors);

„sd drøncd (traskede) gdlci d hjem, d
wil di a swøn ene kom eter, sd wre
hétvdri én smul i hal, sd rut (gryntede)

gdtci, d mé jit kam sd hild fldki i jit

flywspreii" , Grb. 67. 44; de er på stuen

ligesom Fasmeli galt, Kr. IX. 112. 199,

den havde nemlig sin plads i storstuen;

i et byrim: Mjoldri gdlt, Sgr. VII. 237. 888

(N. Slesv.); fig. æn reqtiq gdlt (vestj.)

en tyk og fed mand; i æventyret: en

g— med hveranden børste af guld, hver-

anden af sølv, J. K. 96 ; hvert trin, galten

går, falder en side flæsk fra den, smsts.

s. 135. 2) gdlt flt. (Thy, Mors) for-

skellige tidselarter, carduus acauhs og
lanceolatus L., se J. T. 51. 52. 290*;

bakke-. 3) gdlt flt. (Staby), sammen-
brændte sten ved brænding af mursten.
— jfr. Aasen galt, isl. goltr hak. ; mnt. gelte

Sch. Liibb., en ufrugtbargjort so; gjæv-,

grå-, hav-, orne-, pludder-, rode-.

galtebær, no. J. T. 307, en plante,

sandtidse, hippophae rhamnoides L. (Thy).

galtebærtorn, np. J. T. 107 =
galtebær.
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galtfog, no. gålcfgq i = gåltgris

æn (vestj.) en skåren gris.

galvom, to. galwon (Hovlbj. h.;

Mors) vild og ustyrlig.

galvråne, no. galvråni æn (Hem.)

hidsig, arrig kvinde.

galæble, no. galæval æn -ævUr (D.,

N. Slesv.) = ganæble.

-Garn, no. se fugl-; jfr. gammur,
Arnason II. 336,

gamzuel, to. gamsl flt. gamdl (D.,

vestj.); gamdl itk. -t flt. gam^l (Vens.);

gani9l = flt. (Agger, østj., Sønderj.); bojes

i sammenligningsgr. æhr ælst el. gamUr
gamhst (D., vestj., Gjern h.. Vens.); eUr

ælst (Heil. h.) ; æhr æhst el. gamlsr gam-

Idst (Bradr., Ang.) — 1) == rgsm. : æ
gamsl man, æ man æ garml, di gamal;

tåw or gamdl; æ ganpl un, den gamle

vogn, til forskel fra den ny; de ær ålt

i æ gamdl skeh; i gamdl daw (D.); nyt

å gamdltj men: hukst æ gamal (Vens.);

„«æ di gamdl hlywd gal, så hlywd di

gal tdgawns" , Grb. 236. 151 ;
gamdl o

stijw o slofikdn i æ lyw (vestj.); gamdl

o swåq o nijdrfåhn æhå'q (vestj.); a ær
ene så gamdl som a ær grem te (Vens.),

Kr. IX. 209. 24; æn ær åhr få gamdl te

o lær el. te o hlyw skord (skurvet), (N.

Slesv.) ; di gamdl æ di ælst, mæn di ori so

æ di kloqdst (Tåning, nok alm.) ; di gamdl

skal dn ær, di oti skal dn lær (D.); di

gamdl ska dø, di oti ka dø (vestj.); di

gamdl gær, di oy kor (N. Slesv.); lisom

di gamdl di sjo'^dr, så tuddr djær o^dr

(Mors) ; så gamdl som Metu'saldm, som
æ væj (Sønderj., vestj.); som træ udi

skov, som mos opå træ, som sandet ved

strand, Kr. II. 333. 13-15; så gamdl, han

kan et hans row samdl (Mors); „grijsiio

kam ijen å da war hqj så gaindl, de

hqj ha mus åpå røqi" , Grb. 228. 83;

hwærn dær et håhr a de gamdl ka et

nyj samdl (vestj.); han æ blowdn få tild

gamdl o få sil klpq (vestj.); afvisende

svar på spm. : „hu gamdl æ do? —
lisdgamdl som mi stuwdr tg el. så gamdl

a fåvi'ndr dt åhr (vestj.); om de gamle

hos taterne fortælles : når en ikke længere

kan følge med troppen, så går vi ud i so

skoven, og der graver vi et hul, så danser

vi med den gamle rundt om hullet, og der-

næst skyder vi ham eller hende derned og

kaster muld på, idet vi siger: far nu op

til din himmelske fa'r og mo'r! Kr. VIII.

191. 317; jfr.Wårend II. 294. 440, Mhoff

537. 530, Z. f. M. II. 112, jfr. III. 305,

Grimm R. A. 486 flg., Gervasius s. 84 flg.

— 2) klog, snu; hari, æ gamdl, dæn kål

(Agger) om en, der ikke let lader sig

narre. 3) den gamle, kaldes faderen tit

af voksne born , vist alm. ; min, dæn
gamdl (vestj.), også Ang. ; ivot, dæn gamdl

I (Søvind) o : vor gamle aftægtsmand el.

kone; Gammel er familienavn i Angel.

4) dæn gamdl (Søvind s.) den rådne

moderkartoffel til hele yngelen, når kar-

tofler graves op. 5) den gamle o: Gud,

jfr. Gr. GI. d. M. I. 35; vist alm. 6)

den gamle i sagn og æventyr o : djævelen,

Gr. Ævent. III. 178, Kr. III. 116, V. 234.

237. 251. 253, VII. 314, VIII. 278. 309,

Sgr. II. 110.549; jfr. Mhoff 265.254, Grimm
iMyth.2- II. 941. 952, jfr. 1016, Z. f. M.

II. 313, se fanden. Gammel Erik, g. karl,

7) det sidste neg, når der mejes korn;

,få den gamle, den gamle mand", siges

om den pige, der tager det sidste neg

op; det betragtes somme steder som
noget, der er stor skam ved, så man
gor alt for at undgå det (Silkeb., Hors.,

Mds. h., Elbo h. o. fl. st.); se byggonnis,

enke 2, havrehvæs, hvedetrold, rug-rette;

den gamle får den høstkarl, som gor

sidste hug med leen (Hundslund s.), se

Sgr. II. 223. 17, X. 125, Kr. IV, 378. 351;

gammelmand 3; jfr. Mannhardt, Baum-
kultus I, 196, samme forfatters Mythologi-

sche Forschungen s. 328, samt i registeret

Ale ; Busch, Volksgl. s. 1 1 1 . — Jfr. Aasen,

isl. gamall; ældre; eje-, fjor-, halv-,

hone-, æld-.

gammelagtig, to. gamdlatd (Agger);

gamdlawtd (D., vestj.); gamdlajtd (S.Hald,

S. Sams, Søvind s.) === rgsm. ; også : tem-

melig gammel,
gamimeldage, no. alderdom (Mellem-

slesv,). Kok.

gammeldags, to. gamøldas (Rkb., D,)

;

gamdldås el. gamøldds (Agger) = rgsm.

Gammel Erik, no, djævelen; se

Erik; foruden de der anførte steder kan

endnu henvises til Thiele II. 83, 90. 100,

Sgr. III. 221. 1132; Anders, Plant. Verden

s, 112; Kr. V. 254, VI. 243, hvor også

hans søster nævnes; jfr. Asbj. II. 34. 180,

III. 115. 366, Daae I. 41 ; Grimm Myth.^-

955; jfr. gammel 6.

27*
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gammelfader , no. gamdlfår æn
(Mors,Thy, Agger, Himmerl.,Vens.) bedste-

fader, således kaldes jævnlig aftægts-

manden af de unge i huset; „mhn haj

å gmnølfår hoq Ug9rhy hrow" , Grb. 37. 3,

mens han og aftægtsmanden tømrede

U. bro; „dh jen kom9r i gamølfos de

bio trøj" , sts. 51. 164; se godefader.

gammelflsk, no. gamalfesk (Silke-

borg) bergfisk; „di fek die (deres) grøi

å die gammelfesk" til juleaftensnadver,

Tkjær II. 84. 95.

gammelforældre, no. gam^lfdrélsr

flt. (Lild s.) bedsteforældre.

gammel karl, no. dé garnøl kql

(Vens.) djævelen, Grb. 90. 23; „hqj wa
så ejlo nié de gamel hol, de haj ene

rænt & få stut, om hqj jo Wdr Her
imwo" , (irb. 204. 38; 153. 9 „de gamel

kol, ham sil, — de li da — "
; jfr. ga-

mall karl, Arnås. II. 490; gammel 6.

gammelkjendt, to. gamalkæn (D.)

kendt med en fra gammel tid, vi æ
gantølkæh.

gammelklog, to. gamølkloq (D.,

vestj.) = rgsm. ; om bom og unge msker.

gamraelmad, no. ganjølmar de (Vej-

rum); gam^lma (Vens.) — 1) salte og

røgede kødvarer, som, efter at være

kogte, bæres kolde frem på et stort

tinfad, ganplmasfa e (Vens.). 2) gam-

mel forgemt mad; fig. gamle forgemte

sager (Agger)
;
jfr. gammelmat, Sch. Liibb.

gammelmadsfad, no. gamslmasfar

æn (Vejr.) se gammelmad; ordet synes

også at have fået formen: gamdlmqjsfa
(Vens.); gamdhnansfad (Mors).

gammelmadsfrokost , no. trakte-

mente anden bryllupsdag med kogt, koldt

saltmad, flæsk, kød, pølse med sennep,

dertil varmt øl med pind og smor, J.

Saml. IV. 233 (N. Tranders v. Ålborg).

ganamelmand, no. gamdlman (Hanh.,

Thy) — 1) udbuget lerdunk til drikke-

varer (Thy, Mors, Sall. Ginding h.); se

Kr. IV. 298
;

jfr. abraham, kone, skjægge-

mand, svanehals. 3) fællesnavn for flere

plantearter; røllike, achillea millefolium L.

(Fur), J. T. 3; torskemund, linaria vul-

garis Mill. (vestj., Sir), Sgr. III. 189. IIOO;

blåhat, knautia arvensis Goult. (Sall., Vi-

borg), J. T. 119. 312; scorzonera humi-

lis L. (Himmerland), J. T. 339; en art

brandbæger, senecio vulgaris L. (vestj.),

J. T. 224. 357. 3) udpyntet dukke, der

opstilles på naboens mark i høsttiden af

den, som har ophøstet (Hanh.); jfr. fisse-

mand, høstkjælling. 3) det sidste neg
(Vejle, Horsens), se J. K. 60. 30, Sgr.

II. 185 764; se gammel 7.

gammelniandsgilde , no. gam^l-

mansgil æn (Rkb.) gilde kun for gifte

folk.

gammelmoder , no. gam9lmuw9r
(Mors, Thy, Agger; Vens., S. Himmerl.);

ganplniowdr (Mellerup, Støvr.) se Kr. IX.

236. 75 — bedstemoder; jævnlig kaldes

aftægtskonen således af de unge i huset;

se gammelfader, godemoder.

gammelt øl, no. ganpl ol (Agger)

= rgsm.; gamdl ol mæ én pin i (Søvind

s.) kaldtes forhen kop el. krus med gam-
melt øl med pind i stedet for theske til

at røre sukker om med, og som man
drak i kroen el. på visiter, ligesom nu
bajere; drq drq drq drøn, iniår ska tvi

ha huw^l o wå gam9ldlstøn (Agger) stump
af et rim, der brugtes til at danse efter.

gammieltølpons , no. = kaminade

(s. d.); stærkt øl med brændevin (østj.).

gammiel Valborgdag, no. d.l I.Maj

(Valsb., M. Slesv.): jfr. sv. gamle mid-

sommar = 1. Juli, Wigstr. II. 174, må
stamme fra kalenderens forbedring 1700.

gammen, no. gamsn (Vens.) =
rgsm.; „wdt nyj par sam (svømmede) i

gie å gam9n'^ , Grb. 73. 30; ordet er vist

fremmedord; jfr. Aasen, isl. gaman.

gam.s, no. gams el. goms é best. -t

(Vens.; Thy) — 1) et snap efter noget

med munden; de war ahr un æn g-^

(Thy) om maden, der var ikke nok,

kun hvad der kan snappes i en mund-
fuld; dær ær et un æn gams te' ham
(Mors) O: kun en mundfuld; jfr. grams.

2) gams i best. -i (Vens.) en rå, ond-

skabsfuld person, der river til sig, bider

om sig; en brudgom kaldes spøgende:

i hruj9gams; i sær gams, en lojerlig fyr,

farende, uordentlig i væsen; i hærliq

gams, en spasmager; skal også kunne
betyde sladderhank (Vens.).

gamse, uo. gams -dr -t -t (Vens.)

at snappe efter noget, å g— ætdr mp,
om hunden, der snapper efter en uden

at bide; også om et mske: skælde ud
uden at magte noget med det, snærre,

bide ad en; skal også kunne betyde at
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sladre; jfr. Aasen gamsa, spøge, fjase,

isl. gemsa; norsk også i betydn. gramse;

Rietz 183 garns no. letsindig tale, sladder.

gan, no. se garn.

gandelig, to. ganals (Agersk., Bradr.,

Ribe, vestj.); gqrld (Angel, Fjolde) —
tjenlig, passelig, brugbar, om alt muligt;

æu g— spå; de æ ham g— , g— te de;

signes kan rant. gadelik, Sch. Liibb.

(Søvind s.); gofi æn best. -dn flt. goy,

best. -dn (s. f. Randers) — 1) gang,

gåen; han komdr i æ gåfi igæ'n (D.),

kom^r te gåris (M. Slesv.) kommer til at

gå, kommer på benene efter sygdom;
no æ di da i æ gåy (vestsl.) o: opstået,

i arbejde; ?ian hår håns gåy dær; a
kirtør ham o æ gå^ (D.); æn guwd, æn
sold gåri i æn par sku (vestj.); i waq

ganding, no. ^ana;^ (Sønderj., Ager- lo^^?^ (Vens.) en dårlig gang på en vej,

skov, Bradr., D., vestj.. Vejr., Thy, Mors,

Lysg. , Andst h.); garnati (Ang. , Mell.

Slesv.); gar9i2 (Fjolde) — 1) bruges om
alt, hvad der er bekvemt, brugbart, pas-

sende, om livløst og levende: tømmer,
gård, sten, hest, ko, tjenestekarl, kæreste

kan være en mands gandri; de wå liq

æ ryw gafpri (D.) netop hvad jeg helst

ønskede; di æ væra'rprds (/a«9j^ (Agersk.)

i noget fodtoj ; han æ sop te gåy (Agger),

æ gåri ær et guwd (D.) han går dårlig;

h({j æ gon å gårii, waq te gårii (Vens.).

2) føre; dær ær æn sold gåri idå' ; de æ
bæst o hål sæ in i de hæ gåri (!) (Agger).

3) græsgang, å ha for på gåri we jéj
(Vens.) have får på græs hos en; vi hår
æn guwd gåri te wår for (vestj.). 4)

indgang, forstue (Vens., Vejr., Agger), se

passer for hinanden ; nowd smo gandris 20 gangdor. 5) en gang i en have , æn
gryrdr; nøj gandris nøj (Vejr.) noget, som
rigtig passer; æn gandris kål (sts.) spø-

gende, om et barn, der er klogt; de vår

æn ggrndfi! soj æ man, han så i æ
rakdrs pos (N. Slesv.) o: det var noget,

jeg gad haft; bruden blev modtaget af

sin mands farbroder i brudegården med:
ka do ii ha mjølgrør, ska do ii ha vo

gandri (Agersk.) o: yndest. 2) ligemand

i æ kalgor (D.; Vens.), flt. gåri (D.);

jfr. sti. 6) fart, fremskriden; fo æ un
i gåri, de gek si jawn gåri (D.); han æ
guwd te o sæt sladdr o gåri (Lindk.); de

ær o gåri (vestj.) det er i gang; fo æ
mon o gåy (D.); korn, vær, sæt, hål i

gåri; ^an slog møllen i gang, Kr. V. 208

;

slå æ kluk te gåri, sætte i gang, dæn ær
i gåi^ (Agger); fo guwd goy p dt (Tå-

(SalL), Per el. Povls g—; de ær Aaws 30 ning) om kornet, når det er lejesæd

g— å di ær åsd omtræ'nt o jæn harpri,

omtrent lige store; de æ ræt æn par
gandrpr (Agger) et par, som passer til

hinanden
;

jfr. Aasen, gaaning, isl. gåningr,

hvad der behager en; mnt. gadinge, Sch.

Liibb.; se rive-, smadder-.

1. gane, no. gån æn -dr (D., vestj.,

Agger, Heil. h,); gdn æn -d (Søvind);

gån (Lild s.) — 1) = rgsm. 2) fiske-

komme til at høste, så at kornet ligger

bekvemt for arbejdet; fig. fo gåri ^V^
(Vens.) overvinde, magte ; de wa po gåri

(Agger) på moden; de war il komdn å

gori ind' (Søvind) ikke blevet skik. 7) hjul-

fælge : æn gåri flt. -dr (Thy) ; den enkelte

fælge hedder: æn støk gåri (Lild s.); fo

gåri te æn hywl, nøj gåt g— (Mors)

mængdenavn; 12 stkr. hjulfælger, hvoraf
gæller; tgskgån, torskegæller; tar ^åw^ 40 kan gores omkredsen til to hjul, kaldes æw
torre gæller; Idivdr å howsdr (rogn) a

hud å gån hlywdr tån o di tosk dæ ska

såltds (sts.); jfr. Aasen gan, gæller i fisk;

gan, Rietz s. 184; gab.

2. gane, uo. gon -dr -t -t (Vens.)
;
gan

[-dr -dt'] (S. Sams) — række halsen lang,

stirre efter (Vens.), stikke næsen i vejret,

om heste (S. Sams); jfr. Aasen, gana,

strække halsen; se ganne.

g— (D.), 24 stykker kaldes æn sløv, lige-

ledes betyder g— den af hjulets flader,

hvorom hjulringen ligger: æ hjul hår æn
gråw g— (D.) o: brede fælger; i gåri

skawldr (Vens.) et sæt skagler; æn gåii

skawldr (Mors, Thy) o: 4 stykker, to til

hver hest i tospand; ligeså æn gåri sel-

trædr (Mors), se gange. 8) enkelt tid

eller tilfælde: jej_ gåri, flijd gåti, i gåri

gang , no. gåri i best. -i flt. gå^ 50 åmæ-l (Vens.)
;
jæn, tåw, mand gåri (D.)

;

(Vens., Thy, Agger); gåri æn = flt. (D.,

Thy; Vejr.); gån el. gåri et (Agersk.);

gåri ^^ (Bradr.)
; gåii flt. gåri (Angel)

; gdri

æn flt. gorii (Gjern h.; Bj. h.); flt. goy.

jit gåri (Bradr.), sign. jessind, tøs; de

gåri, dejé-t gåri (Ang.)
;
jet gåri f^V (Vlb.)

;

de æ no jæn gåri så, han fæk et æn g
—

tak, jæn g— mijdr; tåw ad æ g
—

, så
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må I kom een g— imæ'l, æn ænk^t g
—

,

de wå dcen g
—

, jæn g— får ål (D.);

så manø gåi^ som æ hær feydr o mi
Mn9r a tæ9r o mi fordr (Vlb.); de æ
no jæn gåri ves (Malt) o: den sag er
sikker; hyt do dæj sjæl fo dæn føst gåri,

så skal a hyt dæj får ål di andr (vestj.);

æn gåri imæ'l æ hwæra'nøn daw, Sgr. II.

60. 342 (Lisbj. Terp)
;
„jej gåvi ska føst

wær^ , Grb. 234. 9o, en gang skal være ifi

den første
;

y^haj skul ji ham e ræjti gåt

aqi i gåti om ors^ , Grb. 88. 51, en rigtig

god køretur en gang om året; de wa
déjgåti mi muw^r dø, da a ene wa hjærn,

de ska ohr ski mijar (Vens.); de wa wal

de gafif da æ minaskar ino' war abekat

å æ diwrn ku snak (Fredericia) om det

utrolige; dæ'h gori el. dæn gofi da, også

de gori; dant gofi (Søvind) den anden

gang ; særlig mærkes udtr. kom in å fo 20

æn gåri o drek (vestj.), meget alm. brugt

som indbydelse til at komme indenfor;

fra Hors.-Årh.-egnen haves: de ohføst

goTi (Røgen); liq dæn føst gåri (Løsning)

straks ; imå'nøs dæn føst g— (sts.) imorges

tidlig; vi ska ui å sæt samol imu'^n tiU

de føst goii igæ'n (Vor h.) ligestraks igen:

dondivoldrdn ska tahs dæn ohføst gori '

(sts.) o : ligestraks ; de føst gori a komør
|

åp (sts) o : straks jeg kommer op ; imå'rps so

de føst gdri (Ry) imorges ligestraks; lici

de føst gori han wa dø (sts.) o: Hge-

straks da han var død ; i denne forb. altid

el. mest itk. — Jfr. Aasen gang, isl. gangr

hak., mnt. gank Sch.Liibb. ; af-, alter-, by-,

dags-, den-, en-, fanniker-, fod-, for-, fram-,

gjemmel-, græs-, gase-, heste-, himmel-,

hjul-, hænde-, i-, ind-, kirke-, krebs-, kræm-
mer-, løs-, med-, mod-, om-, over-, pimpe-,

præste-, skole-, skule-, slamper-, slange-, 40

svik-, tudse-, ud-, under-, vand-, øre-, å-.

gangarbejde, no. gåriarhdd de

(Holmsl. kl.) alt ikke kørende arbejde

ved strandinger; se kjørearbejde.

gangbar, to. går^bor (Vens.); gåti-

bår el. gåribdr (Agger); gæ^bar (Rkb.)

= rgsm. ; de tøw æ så gåribdr no (Agger)

så stærkt i mode.

gangbro, no. gåribrow æn (Thy)

over en å, jfr. spang, stok.

gangbånd, no. gåybån et (Agersk.)

et bånd, der lægges om småborns bryst

og under deres arme, og hvormed voksne

leder dem.

gangdor, no. 1) gåriddor æn (Ager-

skov) doren til at gå ind ad ved siden

af æ gåydport, også kaldet jawpgrt-, ind-

kørselsporten. 2) gårisdpr æn hest. -don

(Vens.); gåydar æn (Agger) — indgangs-

dør; ,^liaj ej é gårisdøn ijemøl dawh-
stow9n å stæq9st å lut en brøqdsdør åp"

,

Grb. 30. 37.

1. gange, no. gåri æn -9r (Lild s.) —
1) bort om et torklæde. 2) krans af

fjælle uden om en klinkbygget (s. d.)

båd; jfr. gang 2. 3.

2. gange, uo. gåri -dr gårit tf. (Vens.)

— 1) gåri e hywl åp , sætte nye fælger

på hjulet. 2) gari et ban (N. Slesv.) lede

et lille barn til at gå; også intr. si følt

gåxi, se føllet gå. 3) udføre den regnings-

art, som kaldes: multiplikation (Tåning).

gangel, no. gåri^l æn (Thy)
; gåriil æn

(Agger) — gangvogn til born; se ganger.

-gangen, tf. se for-

gangende, govidn (Rårup); godn

(Tved); gåridn (Agersk., Hmr., D.); gqnin

(Agger); gawdn (D., Lynes.); ^(!c*^ (Bylde-

rup)
;
gåøn (Bradr.) — 1) tf. af gå; jfr.

Lyngby Uo. s. 86; han æ skit gåridfi,

han går dårlig; han sætdr åhr æn gårph

fuwdd te æ jor (D.) o : går aldrig tilfods

;

han var både krumbojet og ringe gan-

gende, Kr. VI. 216; ål bæst som a kbm
så . . .; æ æ komdn gorpn hété

(hertil); goiidé frænpt, falk, i mods. til

kørende, ridende, et gbridn arhit, et ar-

bejde, som man udfører gående; han æ
skit gbridn (Søvind s.) han går dårlig;

dær kornar æn gawdh (Lindk.) en gående

person ; æn gondn (Thy) en gående person

;

kom gqndfi, komme gående (sst.), men:
wal gåy9n, som går godt; kom goin el.

gonin, æn goin el. gonin (Agger) ; han

vå gårpn (Ang.) han var tilfods; æ jæ
får rask? — ja, han æ da gardin (Ag-

ger) o: han er på benene; gåt gåøn æ
bædr som reri qkøn (Ang.) o: rask gang;

et reri akdn æ bædr som et stodrjarta

gådn (Valsb.) o: at køre selv med en

simpel lejlighed er bedre end at være

stolt og gå; pigen måtte i æventyret ikke

møde gående, Sgr. VI. 152, X. 170, jfr.

Asbj. II. 33, Grimm K. M. nr. 94. 2) no.,

føre; de ær et^ gåt gåridn (Agerskov);

et gåt garpn (x4benrå); et gåt, svadr,

reri gådn (Bradr.) et let, tungt, dårligt

føre.



ganger—garn 423

ganger, no. gåt^^r æn -dr (Thy) gang-

vogn (s. d.); jfr. gangel, ramme; gjen-.

gangfjæl, no, gå%fj(Bl æn (Rkb.)

spang over en å; se holdtræ.

gangfod, no. i udtr. : lade hestene

gå gangfod, Kr. IV. 8. 13 o: gå i skridt-

gang.

gangfør, to. gåyfør (Thy, Mors,

Vejr.) som endnu kan gå, el. igen kan

gå, om gamle og syge; æ jæ gam^lfåno

gåyfør ino' ? (Agger).

ganghandel, no, gåylianøl (vestj.)

føre, vejr til at gå i, de ær et g— idå'

!

de ær i søU gårihajpl, wi hår i di hæ
daw (Vens.) dårligt føre.

gangkjæp, no, gåfikæp æn (vestj,)

spadserestok, se Kr. V, 247,

gangklokke, no. gårikldk æn (Lild

s,): æn g— mæ 3n tri fijr trhhywl i, o:

et stueuhr, der kan gå, forsk, fra slå-

klokke.

gangklæder, no. gåriklæpr flt. (Rkb.,

Agger); gbr^lep flt. (Søvind s,) = rgsm,

gangport, no. se gangdor.

gang-slag, no, spor, dannet ved trin

af gående. Mb,; se slag.

gangsti, no. gå^stæj æn -stæpr (D.)

= rgsm.

gangstid, no. i forb. de gati^nstij

{Lejrskov, glds.) den gang, da — ; de so

gbridnsUi (Ry).

gangstol, no. gåristol i best. -stwbl

el. -stol flt. -stuwdl el. -stol (Vens.)
; gåri-

stuw9l æn -stuw9l (vestj.) — til at sætte

små born i; se gangel,

gangtræ, no. goøræ et (Røgen)

spang over en å, jfr. gangbro,

gangvej, no. gåf^wæj i (Vens.) føre;

de ær i guw9 g— ida\

gangvogn, no, gåriuwn æn -umi^^

(Lild s.)
; gåri^''n el. gåridn æn (Mor, Thy)

;

gåf^un æn (Fanø); go'iiwgn æn -won (S,

Hald); gd^^run (Søvind s,) — en slags

gangstol med hjul under til at sætte

småborn i; se gangel.

ganne, uo, gaé -9r -H ganøt (D,,

Lyne s., Andst h,); ft, tf. -då (Thy, Mors,

Agger); a gan9t H et (vestj.) jeg lagde

ikke mærke til ; også no. : o gi gan te

jæn (Lindk.) lægge mærke til en; å g— ^^

te jæn (Mors, Thy) se til en syg; gan

hæn te rnæ! (sst,) besøg mig! a ska hjem

å gan te æ howd^r (Thy) passe dem, se

efter dem; se 2, gane; be-.

gannie (?), uo. gani (Lisbj. Terp)
opgivet at betyde: drive kvæg i fællig;

tumle, magte; er det beslægtet med
gjenne ?

gant, no. gånc (Vens.)
;
gant el. gåM

(Mors) = rgsm.; dær ær dhr de gåiic,

dær ær jo abr (alvor)- ihlå'nc (Vens,);

jfr. abe-, aberi-,

-gante, no, se Peder-,

ganteri, no, gantdri'f (D., vestj,);

gånc9ri'c (Vens,) — gant, spøg, gammen
;

„a håd noj gjanteri mæ hin ind i æ møll-

stov^^ we æ si å æ kakkelown " , Jyd, L 77. 2.

gantes, uo. gantds (D., Rkb.); gånc^s

(Vens.) = rgsm.; di gånc^st mæ hivær-

qjar (Vens.)
;
gant mæ æ piqar (Hvejsel)

;

„di wa jø åsd wånt te å gånc^s mé
ham", Grb. 68. 60; han ær et o gantes

mæj (vestj.) ham kan man ikke spøge

med; jfr. Aasen gantast; nyisl. ganta;

Rietz 183. 84 gant no,, ganta uo,

ganæble, no, ganævdl æn -ævhr
(Rkb,) kartoffelplantens frugt; jfr, hunde-,

æble.

gar, bio. kår (Ang,, Valsb,, Egebæk,

Fjolde) med en nægtelse kår ek (Fjolde),

kår int (Egebæk), slet ikke; di vil kår

it føhs mæ ham et gåri, J, M. 57; jfr,

htsk. gar nicht, slet ikke, også to. færdig,

mør; se garve.

gar, no. se gade.

-gare, uo. se for-.

garderobeseng, no. (Gjern h.) =
himmelseng, forsk, fra alkoveseng (s. d.)

;

jfr. fr, garderobe, kammer til klæder,

gardin, no, gardi'n æn -9r (D,,

Rkb,) = rgsm. ; komme under de gronne

gardiner, Gr. GI. d, M. II, 195 o: dø;

jfr, ital, sp, cortina, sengeforhæng.

-gåring, no. se for-; ganding.

garkner, no. se gartner,

garlig, to, se gandelig,

garn, no, gån æn de = flt. (D,,

vestj,, Gjern, h.. Heil. h.); gån best. -9

(Sams), best. gant flt. gån (Vens.); gdn

et de best, -H flt. ggn (Søvind s.); går

æn de (Mors, Thy, Agger, Vejr., Øland);

cjår de (Salling); gan et de (N. Slesv.,

Agersk., Skrystrup, Bedsted, Forhall.);

gadrn et de (Bradr.) — 1) spundet garn,

især uldgarn, når ordet bruges usam-

mensat; se tråd, gjorn; U ndq9l gdn

(Søvind s,); dårlig spundet garn er som
stæj9r som æn hæti^ii hor o som stæjsr
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som æn kåklgr (ye&i].), se rumleri; holder

man garn for en, må man rive den sidste

ende af, at den, som vinder, ikke skal

vinde lykken fra en, Sgr. VIII. 178. 710,

Kr. IV. 377. 339, alm. ; af to ender garn

forlanger kongen, at pigen skal lave ham
et helt sæt klæder, Sgr. X. 169; jfr. blår-,

bomulds-, brøde-, ene-, fandens-, hver-,

hør-, kabel-, kniple-, maskin-, rende-,

segl-, sel-, single-, sløbe-, strikke-, trende-,

trævle-, uld-. 2) vin gån (vestj.), en

borneleg, se hjul. 3) et udtryk fra reb-

slagerhåndværket: dær ær træj gån i

hwær strærif således at trestrenget reb

kaldes nigånsrev; er rebet firstrenget,

kaldes det tolgånsrev (vestj.). 4) et fisker-

garn, silde- el. flyndergarn (Agger) ; o skyd

el. sæt æn gån ud (Rkb._, D.); o dræj

mæ æn g
—

, fiske med våd (Rkb.); dræj

æn g
—

, trække det op (D.); hin æn g—

,

(D.) filere; også overført: o ha si g
—

vit ud (Andst), få efterretninger, støtte

fra mange sider; jfr. Aasen isl. garn itk.,

htsk. garn, eng. yarn; al-, bag-, bund-,

drage-, drive-, dybs-, fiske-, grund-, krog-,

net-, om-, puls-, rad-, silde-, skud-, skyde-,

stav-, stemme-, veje-, våd-.

garn-ende, no. gånæn æn -ærpr (D.,

vestj.) = rgsm.; „vi had ålsammel fåt

wo gånænner øwwer æ kroeg i o lowt

øwwer e skyww", Blicher Bindst.

garndrojt, no. garndrojt æn (Fjolde)

et udtakket redskab til at vaske garn på
(Lyngby).

garnflåde, no. gårHo (Agger) kork-

stykkerne, som bærer garnets kant op,

se 1 . flåde.

garning, no. se ganding.

garnkjøUe, no. gåncøl æn -dr (Vens.)

kølle til at banke garn med; „nærhqj sd:

rytar uw å min cøl ! så kam dér e hil rægi-

mhnc ryt9rdr uw å [gånjcøl" , Grb. 93. 79.

garnkrabbe, no. taskekrabbe (Fre-

derikshavn), Fiedl. & Fedders. Tidsskr. f.

Fisk. I. 111.

garnnogle, no. gånnoql æn -noqUr

(Rkb., D.) == rgsm.; se nogle.

garnnål, no. se garnsynål.

garnpose, no. er fangsten [af fisk]

tomt ud og talt op, føres den til land i

garnposerne; hver pose skal tage 10 ol,

og den fisker er ikke rigtig myndig,

som ikke kan bære sine 10 ol; J. Saml.

VIII. 181 (Sall).

garnsynål, no. gånsynol æn -nol

(Rkb.) stoppenål = gårnpl (Hmr. h.).

garnsæt, no. gånsæt æn (D.) et

sted ved en å med ret til at sætte garn;

jfr. fiskersæt.

garntelle, no. gårtæl (Agger), se

telle.

garnvinde, no. ganvindl æn -9r

(Agerskov, vestslesv. ; Tåning); ggrnvin

^oæn -dr (Bradr.); gånweJH i -wejlor

(Vens.); gårwenør el. -wensl æn (Thy,

Agger, Mors); gårvendl æn (Vejr.); gån-

vensl æn (Gjern h.); gånvin een (D.,

Rkb.) = rgsm.; æn kås te æn gån-

viå (Rkb.), dens arme; en g— må ikke

efter brugen blive stående med en pind

i hver arm, der skal sidde to pinde i

den ene, ellers bruger de underjordiske

den, Sgr. X. 30. 80; jfr. haspe, herve-

20 træ, strangle; guld-.

garpe, uo. garp -d -dt -dt (Søvind s.)

glo, gabe, være uvirksom; hwa sté du å
garp9r æt9 ? jfr. Aasen garpa, skryde.

gartner, no. gårnsr æn -dr (J).^

Sønderj., Bradr.); gartner i -9r (Vens.);

garkndr æn -dr (Støvr. h.); gartnø el.

gamd æn -rd (Søvind s.); kqrtndr æn
(Fjolde) = rgsm. ; se podemester, gård 2

;

jfr. htsk. gartner; mnt. garde- el. gerde-

sonere, Sch. Liibb.; eng. gårdener, fr. jar-

dinier.

gartnerere, uo. gartndre'p (Søvind

s.) gore havearbejde.

gartneri, no. gartnsrf et de (Sø-

vind s.) — 1) gartnererhverv. 2) have-

arbejde.

garve, uo. garv -dr -dt (Rkb., Ager-

skov) = rgsm.
;

jfr. htsk. gerben, afledes

af gar (s. d.), mør; mnt. gare Sch. Liibb.,

40 garveri; se 4. bede.

garver, no. garvdr (Agersk. alm.)

= rgsm.

-gas, no. se senge-.

gas, no. gas (Skanderb.) kaldenavn

til gåsen, jfr. brikke, dal, pylle, svik,

tippe, tup, vak; se Sgr. V. 46. 432.

gasse, no. gasi i best. gasi flt. -dr

(Vens.; Vejr.); gasi æn gasjdr (Thy, Ag-

ger); gåsi i -dr (S. Sams); gasi æn -9

60 (Gjern h. ; Linå s.. Heil. h.); gasi æn
gasdr (Støvr.); gasd æn -dr (D., Rkb.,

Agersk., Bradr.); gåsd æn == flt. (Sundv.)

— hannen til gåsen, jfr. gås, gjæsling;

dæ wa bid æn gasi, dæ hwæst a mæ
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(Tåning) om en person, som kom ind

etsted, uden at blive bemærket; guj ba-

wår mæ få manhwålm gaster! Kr. IV.

345. 444 ; hon dreh>r mæ æ gasi, o : drikker

vand ; lian gpr som æn spansk gasi (Mors)

fører sig strunk; haj ær i træ (trætte)

mæ gasi (Vens.) siges om unge mænd,
der vil lægge sig skæg til. St. Pedersdag

(22. Febr.) begynder gassen at drænke;

om morgenen bliver en gasse lukket ind i

til den pige, der gor vejr (s. d.) den dag;

hun skal sætte „avleriør ved gåssi", hedder

det (Sams), Sgr.V. 42. 370; gassens tale,

Sgr. I. 91. 409 (Fyn); gasser tirres til

tvekamp, Grb. s. 14; i byremser: Bra-

sted gassier, Kr. IX. 129. 340 (s. f. Nibe);

Fjaltring gassi, Kr. VI. 348. 227, Sgr. VII.

176. 781; Harboørebo gassier, Kr. VI.

321. 72; spøgelse gasse, Thiele II. 164;
plukker i æventyret i folk, Kr. VII. 319,:

Gr. 01. d. M. I. 225; der bindes kalve-

løbe på gassens ben i lognehistorien,

Kr. VII. 253, se gås; ræven, der har fået

halen afhugget og ørerne studset, frem-

stilles som en spansk gasse, Sgr. VIII. 83

;

i borneæventyret : gassebasse, skoven vil

falde! Gr. Ævent. III. 22; gås og gasse,

leg i julestuen, Gr. GI. d. M. III. 182
(Falster); et bornerim,

, gassi, gassi, hvih

veng". Jæger, Ferien s. 39; gåde: ;

min fader var en sejlende mand,
kommen ud af gejstlig stand;

af koner havde han altid tow^,

men aldrig i seng han med dem sow;
horn havde han mange af,

men aldrig de kunde hans lig begrav',

Sgr. IX. 217. 686. — Jfr. Rietz s. 187 gasse

;

vinge; hav-, hjabbre-.

gassebær, no. J.T. 205. 207, frugten

af brombærarter, rubus cæsius L. og pli-

catus Whe (Ålborg).

gassemod, no. mod som en gasse;

i et spotrim om skrædderen hedder det:

stowdr owr o gasimpr^ de æ de jærpst

di æpr (vestj.).

gasserad, no. i udlr. gå i gasdraj

(vestslesv.), gå i rad, en efter en.

gasserede, no. gasire æn (Salling,

vestj.) , han leqsr i g— i dæn hær tij,

el. sed9r o gasare (D.) bruges om manden, i

når konen ligger i barselseng el. er bort-

rejst ; i gasiréj (Vens.) ; sej i gasire (Lild s.)

o : knæle på gulvet og med knæer og fødder

imod jorden, således at sædet rører gulvet.

gasse sig, uo. gas9 sæj -r -t (Ribe),

leq o g— sæj i æ suw^lsken, i en varm
seng, ved god mad og drikke: gore sig

tilgode
;

jfr. Rietz, gassa sej i samme be-

tydning.

gassesæde, no. han sej9r i gåsisæd

(Holmsl.) siges om den,- den der sætter

sig i en krog, lavt nede for sig selv;

også nok = gasserede.

gassetyv, no. gåsdtyw æn (Hadersl.)

en leg, se læder.

gassevin, no. gasiwijn (!) (Agger)

vand.

gast, uo. ft. se gide.

gast, no. gast æn gast (Agersk.); flt.

-dr (Thy, Mors, Vens., Holstbr., Rkb., Malt)

— 1) æn gråw gast (Lindk.), i gromø

g— (Vens.) en forsoren karl til svir og

drik, gale handler, optojer; jfr. svire—

;

æn slem g— (Rkb.) en dårlig person;

de æ ræt æn ariq g— , om et uartigt,

skrigende barn; også i venlig tiltale til

drenge: de ka dæn leh g— gøj^r (Hol-

stebro); om ting: æn sær gast (Rkb.)

en sær tingest; æn het^ g— (Thy) en

tingest, man ej ved navn til; jfr. Aasen,

gast, svær karl, vild person; Rietz gast,

spøgelse; hav-, strand-^ svire-. 2) en

byld (Agersk., vestj.. Mors); de blyw^r

te æn g
—

, æn slenp g— ; jfr. byld, kjonne.

gat, no. gat æn (Vens. ; hak. N. Sams)
— 1) åbning på et gærde (Vens., N.

Sams) ; snæver åbning mellem to huse,

smallere end gyde (S. Sams). 3) skåret

hul i et stykke læder f. eks. (N. Sams).

3) fals i et stykke træ, hak, især i vinkel

(Hanh.). 4) udførselsåbning for excre-

menter hos fisk (Vens.). 5) agterenden

af skibet; „sejle plat for i gat" (N. Sams)
I o : plat for vejret ; fig. de hår a gpr o

mi æpn gat (Fanø) o: på egen regning,

efter egen tilskyndelse; jfr. Aasen, isl.

gat itk,, smalt hul, fals; hgeså Rietz '^^

mnt. gat, Sch. Liibb. ; Aasen gaatt, isl.

gått huk., doråbning.

1. gav, no. gaw (Mds. h., Gjern h.),

a ga et g— p 9t el. ætdr H, lagde ikke

mærke til; gi gaw o (Holmsl., Rkb.); se

Kr. V. 344, VI. 180; jfr. Kalk. give gav

på; Aasen, gaae, agtsomhed, opmærksom-
hed; isl. gå huk.; l.gave.

2. gav, bio. gaw (Ballum)
;
gåwt, kåwt

(Valsb., Ang., Brader.) — snart, straks

(Ballum); nemt, hurtig; det går gåv^^t,



426 gav—gavse

det går hurtigt; det er g— til, o: en

ulykke kan let ske; æ vær modi gåwdr

færd, hurtigere færdig; % æn gåwMjt, i

en skynding (Ang.); jfr. mnt. ga, gouwe
gauwe, Sch. Liibb., gouwichheit no,, skyn-

ding, se gavtyv.

gav, no. se gab.

1. gave, uo. gav -dr -H (Mds. h.) forstå,

fatte, a gavdt 9t et; folkene gavede jo

Ænart, hvem der stod for det, Kr. VIII.

1 35 ;
jfr. 1 . gav, Aasen, gaa, mærke

;
ganne,

gavse.

2. gave, no. gaw æn -dr (Vens., Lild s,,

Agger, Randers, Viborg, Heil. h.)
;
gaw æn

-d (Gjern h.. Søvind s.); huk. (N.Sams);

€iqiv æn gawdr (Ang., vestslesv., Agersk.,

Bradr., Sundev.) — 1) = rgsm., gave,

som gives; dæn gaw wår så møj antån

{Lild s.) kærkommen; æn må et ta si

gawdr ijæ'n, så for dn swåt han (vestj.);

grå born, J. K. 60. 28, alm.; nogle til-

foje: med røde ojne, jfr. give 2; fo te

gaws (Vens., Agger); fo te ^æws (Ran-

ders), se givende; ikke om gaver, som
gives tiggere, se almisse; pigen skulde i

æventyret medbringe en gave, som ingen

gave var, Sgr. X. 170; æn gaiv håk

<vestj.) en dragt prygl. 2) begavelse;

hqj hår guwd gawdr (Vens.) er godt be-

gavet; han hår it di gawdr som hans

får (Støvr. h.)
;
ja, hoi a no gqwd te vili

a hpd (Silkeb.); gowd gawd (Søvind s.);

hans gawdr kledr ham et il, da han eridn

hår, Sgr. III. 170. 927 (vestj.); æn hår

sær gqvdr, kan siges om en halvfjoUet

person; de ær et kon gqvdr, han hår

O' sæj (D.), o: stygge gebærder. — Jfr.

Aasen gaava, isl. gåfa huk.; sv. gåfva;

mnt. gave, gifte, Sch. Liibb., htsk. gabe;

se gjav, gjavends; brude-, fadder-, fæstens-,

guds-, guld-, helligdags-, helligånds-, jule-,

kost-, markeds-, morgen,- nyårs-, sjæle-.

gavestol, no. i udtr. wær po si

gawstuwdl (Mors, glds.) o: være villig til

at give meget bort.

gavinar, no. se gabenar.

gavl, no. gowl i best. gdwl flt. gbwl

{Vens., Heil. h., Gjern h.. Søvind s., alm.,

vestj.) — 1) trekantet plade til at lukke

enden af et hus over loftet, senere

muren, som træder istedet (Lild s.);

gavl på et hus (alm.); kn god mæ tdw

gowl (Søvind s.) spøgende: et husmands-

hus. 2) bagsmæk på vogn (vestj., Lild,

Vens.); no for fdlk djkr uwn lawdd sånt,

te dær ær gyø plas bqq te gowl (Lild),

tvetydigt udtryk: bagi ved bagsmækken,

el. bag ved b— o : udenfo? vognen (s. d.)

;

se vognkurv. 3) bagdelen på msker;

„hun steggelt om å slow gowlen i vejret",

Jyd. 1. 45. 2; „de kun gjenn hænd sæ,

te do ku fo æ gowl i æ veje å kom te

å sto o den åen ænd", sts. II. 14. 2. 4)

io gawl (Gjesten v. Kolding) knortegåsen,

Sgr. III. 1 60. 902 ; hører måske ikke her-

hen. — Jfr. Aasen gavl, endefjæl i en kiste

;

isl. gafl hak., endevæg på hus; gavl i

stedsnavne, se U. Bl. 1. 331 ; hus-, mellem-,

polsk-.

gavlende, no. gåwlæn æn -ændr

(vestj.) = rgsm.; se sladder.

gavlvindue, no. gdwlvini et -d (Sø-

vind s.); gåwlvinør æn -dr (vestj.) = rgsm.

gavmild, to. gawmel (Agger) =
rgsm.; se gave.

gavn, no. gawn é best. -t (Vens.;

vestj.. Søvind s., Sønderj., alm.); gåwn
(Heil. h. ; Valsb.) = rgsm. ; han hår åhr
ggr stuns gawn; de æ te di æjdn g

—
;

gør tow i gawn, anvende uld ved kart-

ning, spinding, vævning (vestj.); dé wa
gawn, dm vi hdi jén hæst te (Søvind s.)

det var gavnligt, om —
;

jfr. se til gavn,

30 slå gavn; til-, u-, van-. Ordet betyder

i en mængde sammensætninger nærmest
arbejde, se aften-, haggi-, inde-, inden-

dors-, karle-, kvinde-, løbe-, morgen-,

mund-, mørknings-, nottel-, pinde-, plis-,

ponni-, rende-, siddende-, slud-, tøde-,

ud-; jfr. Aasen, isl., sv. gagn itk.

gavne, uo.

gawn -dr -dt el. gawn gawn (D., Andst)

;

gawn -dr -t -t (Vens.);

nt. -d ft. -dt (Søvind s.)

= rgsm.

gavnlig, to. gawnld (vestj.) = rgsm.

gavns gjerning, no. i udtr. han

gowdr ahr gawns gard^ (Agger) o : gjorde

aldrig noget nyttigt.

gavntræ , no. gawntre de (Rkb.)

;

gawntre de (Søvind s.); gawndristræj é

(Vens.) = rgsm.; om alt, hvad der kan

bruges til redskaber, bøg, esk, eg, elm,

50 fyr, gran, derimod ikke om pil eller el

(Vens.), jfr. Grb. 21. 9.

gavse, uo. gaws -dr -t (S. Hald)

lægge mærke til, a gawst dt it; enkelte

siger: gawt ft. ; se 1. gave.
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gavsom, to. gawsom (Gjern h.) op-

mærksom.
gavstreg, no. gawstræq^r flt. (D.)

gavtyvestreger.

gavstrik, no. de wå ræt æn gqw-

strek i ham (D.) = rgsm.

gavtyv, no. gawtyw i (yens., '^ønåQV].,

alm.) ikke i ond betydning: lystig fætter;

jfr. htsk. gaudieb, se 2. gav; himmel-; aus-

bundt, spalt.

gavtyvestreg, no. gatctytvstræq æn
-stræq9r (D., vestj., alm.) = rgsm., se

streg.

gebomnierlig, to. gibo'mdrliq (Ag-

ger)
;
geho'mddit (S. Sams) — forstærkende

udtryk : vældig, stor ; æn gibom9riit stuw9r

lown (Agger) en vældig stor logn; de æ

g
— så^n såm han ka lijw (sts.); se ge-

bomnierlig, Kr. Gadesprog.

gefær, no. ,om en gife'hr en hiel

ohr ather", Jæger, Ferie s. 42, o: omtrent

et helt år efter; jfr. htsk. ohngefær, un-

gefåhr.

gefærlig, to. bio. gdfæ'rliq (vestj.);

gi'færliq (Agger)
;

gdfæ'rlit (S. Sams) —
farlig; æn g— Ml, spøgende: en farlig

karl; g— stuw9r (Lindk.); de æ da ek

så gifæ'rliq ! (Agger) ; htsk. gefårlich, farlig.

gegre, uo. geq9r (Vens) ryste af

kulde, se govre.

gehel, no. g^hi'jpl æn (D.) : såd^n i

æn g— = i æn samtUhipd^ i det hele;

ordet er dannet med tysk forstavelse af

hel (s. d.).

gehæng, no. gshæ'tl ^^ (^O; kdhæ'ri

it (Bradr. , M. Slesv.) — noget, hvori

noget andet bæres ; buksesele (M. Slesv.)

;

når fiskerne kommer hjem fra havet og

gebræklig, to. gihræ'qliq (Andst— 20 har fiskene hængende i en snor over

Varde)
;
glhræ-kdU (Agger)

;
gehræ-ksld el.

-lit (S. Sams) — 1) som mangler noget

på kroppen, vanfør, alm. 2) forstærkende

udtr. : gibræ'kdld stuw9r (Agger) overmåde

stor, ligeså S. Sams; de låwt9r så moj

g—, det lugter stygt (Andst); jfr. htsk.

gebrechlich, vanfør.

geburtsdag, no. gsbu'sdaw æn (vestj.,

D.); gihifws el. gihu'wsdå æn (Agger);

den ene skulder skrås over brystet, siges

de at komme med æn g^hæy^ (D.); ud-

trykket stammer vel fra soldaternes ban-

doler, der har været kaldt g—; jfr. htsk.

gehånge, gehenk; se rov-.

gehør, no. gihø-r (Agger, alm.) hø-

relse, musiksans; han hår erpn g— ; ingen

musiksans; de hår eypn g— o: det er

uden mening, om en tale f. eks.; de æ
gahus æn -dr (Salling, Gjerrild)

;
gihud æn so noj, dær æ gihø'r we, o : det er noget,

(Lonb.); gibwwsdaw æn (Lild s.); gdho's-

daw æn (S. Hald h.) — fødselsdag (s. d.)

;

håi gibu'ws (Agger); se buse 2; årsdag;

gibu'mdåsgaw (Agger) fødselsdagsgave

;

jfr. htsk. geburtstag.

gebærde, no. gibæ'rd^r flt. (Agger)

fagter; jfr. htsk. geberde; mirres.

-gedank, uo. se over-.

gedigen, bio. gddi'qdnt (Sams) stygt,

grimt; jfr. htsk. gediegen, ren, ægte.

gedulgt, to. gddu'lt (D.); han æ
g— a' sæ, hemmelighedsfuld; de ska go

g— aw^ el. håbs g— (Lindk.) holdes

hemmelig; jfr. dølge; ordet er dannet

med tysk forstavelse; se Kr. Gadesprog.

gefare, no. kofå'r æn (M. Slesv.)

bruges alm. for: fare, der kun sjælden

høres; jfr. htsk. gefahr.

gefjæs, no. g^fjæ's æn (vestj.) ansigt;

hun får en maske lavet , som hun får so

sat på gefjæset af hende, Kr. V. 115; se

Kr. Gadesprog; sammensmeltning af ge-

sigt og fjæs.

gefyt, no. se gemyt.

man kan forstå, som når en taler med
myndighed (Agger); ,et gåt øuentur de

æ dæ no gihør ve", Yuelb. s. 39, o: et

godt æventyr er værd at høre på; „hun

ku sej 'en såhn, dæ wa no giliøhr ve 'en",

Jæger, Ferie s. 39; jfr. htsk. gehor.

gei, no. se gjed.

gej, no. se gjedde.

geje, no. ghj æn (Agersk.): sik9n

40 æn géj de tåw (Agersk.) hvilket udfald

det fik! jfr. fart, skeje.

1. gejl, no. gæjl de (Agersk., Hmr.);

gæjl (Fjolde, Ang.); gæjl de (Holstebro,

Vejr.)
;

gel de (Vejle) — gyvel, en plante,

sarothamnus scoparius, Koch; æn bosk

gæjl (Fiolde) ; man9 gæjl (Hohih.); „gejl"

Lyngby, på Mols = artimisia campestris L.,

„gil" (Silkeb.), se J. T. 286; jfr. gyvel;

atter-.

2. gejl, to. gæjl flt. gæjl (Andst) —
1) om piger: karlelysten, sj.; jfr. gjel.

2) yppig, groende over alle grænser, om
korn og græs; jfr. htsk. geil, d. s.

gejlevorn,. to. gæjliprm (S. Sams)
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om hvad der langt og smalt, om msker,

og som derfor vakler; jfr. Aasen geil,

vej med gærde på begge sider, smalt

rum mellem to huse; isl. geil huk.

gejlrod, no. i tim. dær gror gul

on9r gæjlrg (Lindk.) o: der er frugtbar

jordbund, hvor gyvel vokser.

gejrflo, no. et redskab, som bruges

ved Skagen til søfugles fangst. Det be-

står af 6— 7 stykker små kroge, der

bindes i en klynge med alle spidserne

udad og påsat fiskelever som lokkemad.

Fra krogene går en line, iivortil er

heftet et stykke flo ef. flydholt af stor-

relse som en flaskeprop, hvorved gejr-

floen holdes flydende, den drages i land

ved linen (Mb. med henvisn, til Olavius

om Skagen s. 236. 37); jfr. isl. geirr hak.,

spyd.

gek, uo. ft. se gå.

gel, no. se gjelle.

gel. to. se gejl, gjel.

gelaksen, to. galaksen (D.), æn g
—

kål, smidig ; sagtens misforståelse af htsk.

gelassen, rolig, uforstyrret.

geled, no. g^le'd æn -le'dsr (D., vestj.);,

gile'd æn (Agger) = rgsm. ; va hæti^r o

æ vek i to ksle'r ? (Valsb.) svar : en saks

;

jfr. htsk. glied ; se mnt. gelit, Sch. Liibb.

forkort, udg.

gelegen, to. kale'k^n (M. Slesv.) be-

kvemt liggende, passelig; de vå så k—
å tom sin fek udr, J. M. 70, det var så

bekvemt at tomme sin lomme ud; jfr.

htsk., mnt. gelegen.

gelenk, no. æ gslæ'rik flt. -3 (D.) på
en sko: stedet, fordybningen, mellem hæl

og sål.

gelik, bio. gdlrk (Sønderj., Varde,

Kold.); knirks el. kdlrk (M. Slesv., Ang.,

Valsb.)
;

gile'k el. gili'k (Agger) — straks,

snart, rask; de gik gili'k (Agger) det gik

rask; de skal æ gyj9r g— _, det skal jeg

gore straks; kom no g
— ! (sts.) kom

straks, rask; må a be om tréj ask9hak9

(punse) å de gdli'k ! (Søvind) ; Visti . . .

spøtted hans skroe ued å tow vi^e gilik,

Bhch. Bindst.
;

„hqj tøt, de de wu go

gilik" , Grb. 160. 7, han tænkte, det vilde

gå rask; jfr. pjt. gliek el. glieks, Schiitze

II. 38; htsk. gleich; mnt. gelik, Sch.

Liibb.

gelmjælket, to. se gjeldemælket.

gelænder, no. gilæ'ndr æn (Agger)

rækværk
;

jfr. htsk. gelander ; mht. lander,

lægtehegn.

gemen, to. gdmi'Jan (vestj.); pmi'jn
(Mors)

; J9mi'jn (Vens.)
;
gamæ'jn (D.)

;
gi-

mi'jn (Agger) — 1) nedladende, venlig,

i god betydning om den overordnede

mod den underordnede, vistnok hele landet

over: æn gråw g9mæ'jn man (D.); æ
dåwtdr war hipl gimi'jn idå' (Agger). 2)

i'iæn gdmæ'jn tøs (D.) derimod: en liderlig

i
kvind. 3) de ær ek fo gimi'jn man
(Agger) småfolk; han hær æn lær mer
som g9me'n (Sønderj., alm.); jfr. htsk.

gemein; mnt. gemeine el. gemen, Sch.

Liibb.

gemenlig, bio. j9mi'jnle (Vens.) næ-

sten altid, sædvanlig.

gemenskab, no. pmi'jnskah \e\ (Ven-

syssel) holde g— med, venskab, sam-
20 kvem.

gemyt, no. å fo jæn te gc>my't,

bringe en vred el. stolt person til at

være rimelig; han kåm da te g— igæ'n,

no kan æn da ha mæ ham å gøJ9r;

o kom te g— , også at komme i bedre

humør (Lindk., D.); dær ær eydn gimy't

i ham idå' (Agger) o: han er tvær;

i Eskelund, Malt h. bruges istedet: g^fy't;

dær ær æn skit g^fy't i ham (Malt);

30 usædvanlig forekommer mig udtrykket

:

,hun wa såen en bløt gemyt", Yuelb.

s. 73; jfr. htsk. gemiith.

gemytlig, to. gimytU el. -liq (Ag-

ger) = rgsm.; de ggr nåk så g— ; vist-

nok alm.

gemæ'gt, no. mands avlelem, Kr.

VI. 360.70 ;
jfr. mnt. gemechte, Sch. Liibb.,

både om mænds og kvinders konsdele.

gene, uo. gen gen gen gen (Agersk.)

40 smågræde, om horn.

general, no. gén^ra'l æn sj. -rd'l

(Søvind s.); gen9rå'l æn -9r (D., vestj.,

alm.)
;
gin^rå'l (Agger)

;
jenørå'l i best. -i

el. -9n flt. -dr (Vens.) -^ 1) = rgsm.,

hærfører; „a we em mi^r (om) haj æ
jenørå'l hæh kapdrå'l, hæh rals ral, —
hqj æ da de, dæ råldr mjest!" så Mm
cæleri^n om hé sæn (Vens.); i Venge,

Hjelmsl. h. kaldes et af de udklædte

60 horn fastelavnsmandag : general, se kejser

;

pigen, han danser med, hedder: general-

inde. 2) i smstn., vist kun med ukvems-

ord, betyder det noget ypperligt i sit

slags, f. eks. han æ da æn gendrå'lkæl-
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trsti o æn æjskån (veslj.); jfr. fr. general;

lat. generalis, almindelig.

generalsk, to. gefi^rd'lsk (Søvind s.)

som gærne vil råde; om kvinder, bydende,

umedgorlig.

gang, no, se gjænge; uo. ft. se gå.

genere, uo.

sene'jp -r9 -rot (Søvind s.);

siniyr -9r -dd (Agger) —
1 ) = rgsm. ; I skal ek sini'j^ jær ! (Agger)

;

séne'pra du dæ ve å følds mæ md? (Sø-

vind s.); „de wa jo ne ve å ku sinier

ham i hans æmbed", Jyd. I. 75. 2, volde

ham besvær i hans embede'. 2) over-

fuse, chicanere; do tvel nåk sini'pr falk

(Agger), ligeså Søvind; jfr. fr. gener;

no. gene, gfr. gehene, stammer fra hebr.

gehenna.

gengs, to. se gjaJngs.

geni, no. sini'j_ de (Agger); seni'j

(D.), dær æ s— .' siges om en person,

der har et pænt væsen; jfr. fr. génie;

lat. genius.

genre, no. „så, får å holl sjangen,

slou Jens ind po å indskrænk mejeri-

dreften", Jæger, Ferie s. 22, o: arten,

fortsætte den tidligere levevis
;
jfr. fr. genre.

gensdarm, no. skanda'sr æn skan-

da'r9r (M. Slesv.) ; sinda'm æn -dr (Gram)

;

skanda'm æn -9r (vestslesv.) = rgsm.;

jfr. fr. gendarme, egl. gens d'arme, be-

væbnede folk.

1. geret, to. med hvid stribe, om krea-

turer; jfr. Kaikar, se Rietz gerig, som
har hvid lyske.

2. geret, no. g9re't æn -9r (D.) sko-

magerens navn til hans værktoj : æ gdrftsr;

jfr. htsk. geråth, redskab.

gerigt, no. g^ri'qt æn -9r (D., alm.)

;

giri-qt (Agger) ; kare'kt (M. Slesv.) — dor-

karm, som pålægges dorstolpen, sagtens

tysk.

gering, no. se gjerding.

gering, no. gij^rdri æn (vestj.); gir

æn -dr (M. Slesv., Kok) — håndværker-

udtryk, navnet på V2 ret vinkel = 45*^;

at sammenfoje i g—, om rammer, karme

osv. ; brædder passer godt i æ gir Qå.

Slesv.)
;
jfr. isl. geiri hak., vinkel el. vinkel-

formet stykke, der har lighed med bladet

på geirr, spyd; Aasen, geire, strimmel,

kile; sv. giring, Rietz 191; mnt. gere,

Sch.Liibb., kileformigt stykke; htsk. gehre

;

eng. gore.

germål, no. gærmol (Thy); gij9r-

måd æn (Malt); jidrmgl é (Vens.); i^—
= i geringsvinkel ; redskabet, hvormed
en sådan vinkel afsættes; jfr. Rietz s. 191,

gåringsmått; forgerhage, svaj.

Gert, no. Girt el. Jiri (Vens.) mands-
navn; udledes af htsk. Gerhard, „der speer-

harte", se Weig. und. ger; Gjertrud.

gesigt, no. gise'qt æn -dr (Agger;

10 vist alm.) ansigt; jfr. htsk. gesicht.

gesims, no. gasi'ms æn -9r (D.);

gisæ'ins æn (Agger) = rgsm.; jfr. htsk.

gesims; der el. das sims, fremstående

rand som ramme om bygninger.

gesimshovl, no. se messingståltråd.

gesinde, no. i udtr. hijdld huwdsdns

gise-nd9 (Agger) alle husets folk; jfr. htsk.

gesinde, tyende.

geskjæftig, to. geskæ'ftiq (Ribe);

20 giskæ'ftiq (Agger) — rask, hurtig, travl;

dær ær æn giskæ'ftiq kæft o' ham (Ag-

ger); dæn ska vær gsskæ'ftiq i kæftsn^

som ka sæj tre gari uran å dræj si an

:

leq fesk^n på deskdn får bespdn (N. Slesv.)

jfr. htsk. geschåftig, travl, virksom.

geskri'psen, se Kr. III. 38. 52 : elle-

kvinden siger: „hudden yndt' du g— ?"

kulbrænderen kastede så en skovlfuld

emmer på hende og svarede: hudden
30 yndt' du gesopsen? ordene synes me-

ningsløse; er historien vandret ind fra

Tyskland ?

geskbjt, to. gdsko'jt (D.) klog, som
forstår at sno sig, om msker; jfr. htsk.

gescheidt, gescheut.

gesla'ven, to. smidig og g— , Sgr.

IX. 180; må jo sagtens betyde: med
slebent Tæsen, se gesleben.

gesleben, to., snild, snu; „do æ no
40olstejens en gisle'ven karnalli te å sky

dæ fræ et," Yuelb. s. 72; ordet er vel

tf. sleben med tysk forstavelse.

gesnedig, to. gdsne'diq (Tåning) snu,

æn g— kompdn; ordet er sagtens snedig

med tysk forstavelse.

gessen, uo. se gistne.

gest, no. gest (N. Slesv.)
;
gæst (Hol-

stebro)
;
gæst (D.) — det hojere og torrere

land i modsætn. til marsken
;

jfr. mnt. gest,

60 gast, Sch. Liibb.; gfris. gest, gast; ordet

udledes af nordfris. gast, ufrugtbar; se

Kl. Groth, Quickborn, s. XIV
;

gisten, gyst.

gestans, no. gdsta'ns æn (D., vestj.)

distance, afstand.



430 gestby—gide

gestby, no. gæsthjj æn -9r (D.) by,

som ligger østenfor marsken.

gest-eng, no. gæst-æri æn -æti (D.)

hoj eng, som havet ikke kan gå over,

udenfor marsken; eng i en ådal.

gesthø, no, gæsthyp de (D.); gæst-

høj9 (Holstebro) — hø, der gror på
gestenge.

gesvint, to. gdswi'nt (D., vestj., alm.);

giswe'nt (Agger)
;
jeswe'nc (Vens.) — rask, lo

hurtig; æn g— kål, kom no g— / „no

fæk a geswindt da mi gaj (medestang)

oppo nakken". And. Fiskeri; „lis9 jiswenc

war haj nir ijén" , Grb. 38. 10; Gesvindt-

vær-svindt, Sgr. VI. 211; jfr. Kr. VII. 126,

hundenavn; se glabberisvint
;

jfr. htsk.

geschwind, hurtig.

getræffenhed, no. fåtæ'l æn gHræ'-

fdnhipd (Vejen) o: en træffende historie.

gevaldig , to. giva'ldi (Søvind s.) ; 20

giwa'ldiq (Agger) — vældig; æn giwa'l-

diq luwsnati (Agger) en vældig lussing.

gevalt, no. giwa'lt æn (Andst h.)

vold; han gor, rovt g— (Andst); han

rapt fo giwa'lt (Agger) o: han råbte alt,

hvad han kunde; han ml mæ dæwdls

giwa'lt tiveri mæ tej dr, han tow dr mæ
dæwdls giwa'lt (sts.) o: med vold; jfr.

htsk. gewalt, magt.

gevaltkop, no. g^va'ltkåp et (Valsb.) so

en kop kaffe, som gæsterne ved gilder,

sommetider næsten efter håndmænge,

tvinges til at drikke, se Fb. Fr. H.

s. 81 anm.

gevigt, no. kdve'kt æn (Bradr.) den

vægt, som en ting har; vægt (s. d.) at

veje med hedder: væt; jfr. htsk. ge-

wicht.

gevind, no. gevi'n æn -dr (D., vestj.)

gevæ'rge, no. se hoved-; jfr. htsk.

gewehr.

gevørts, no. gdvø'rts de (Agersk.)

kryderier; g^vø'rtskræmdr (Bradr.) urte-

kræmmer
;

jfr. htsk. gewiirtz ; krudenerer.

gi, se gid, sgu; uo. se give.

gibbernakker, no. gibdrnalpr æn
-9r (D.) snaps, spøgende udtr.

;
jfr. hibeu-

kradser.

giblok, no. gijhlåk æn -Uåk (Agger)
= rgsm. ; V. S. O. henviser til et tysk

ord: geien, trække.

gid, giw (Fjolde); ^i (Bradr., Agger);

gid de wa så wal (Rkb.); gir han mt
kom (Agersk.); git (Heil. h.); git (Sø-

vind s.) o: give det [gud]! gid du sad i

Ravnholt mose! Kr.Vl. 322.78, o: gid du
var pokker i vold; R— m— er en stor

mose i Bording s.
;

jfr. Bovbjærg.

gid, no. se gjed.

gide, uo. nt. jir ft. ga tf. ji (Vens.)

;

gid giddr god gin (Ølgod s.); nt. gid-

ft. ga tf. gin (Randers);

gid gid ft. god el. gast tf. gin el. git

(Verst); nt. gid9r ft. gast (D.);

gid kun ft. gad (Thy);

nt. gipr ft. ga el. gad tf. git el. ga
el. gad (Agger); nt. gid^r ft. gad
(Lild s.);

gir gir ft. går el. gast el. gist tf. gast

el. gist (Agersk., Bradr.);

gir nt. gist ft. gast (Valsb.);

gir nt. gist ft. gast tf. gist (Ang.);

nt. ent. 1. 3. pers. gir, 2. pers. gist;

ft. 1. 2. 3. pers. gast (Fjolde), se

Lyngb. Uo. 107;
= rgsm.

;
goj du hpi 9t, gad du haft det ?

a æ hwærksn syq héh dowan, mæn a æ
son ØW9 hejdU mi krap, te a goj it rg9

gænger på skrue, se snire; jfr. htsk. ge-4oma (Søvind) jeg gad ikke rørt mig, o;

winde.

gevinst, no. g9ve'nst æn (vestj.);

giwe'nst (Agger) — vinding, fordel; de

hår han ek moj gewe'nst we (Agger); jfr.

htsk. gewinn; mnt. gewinst Sch. Liibb.

gevorben, to. hvervet; så var han

jo der som gevoren soldat, Kr. VIII. 178;

jfr. htsk. geworben.

gevækst, no. gsvæ'qst æn -ar (D.)

gider ikke røre mig; a goi il (sts.) jeg

gad ikke; a jir ene jør & (Vens.); gi

du haw dd (Rougsø h.) gider du haft det?

han æ så dowdn, han gå et o klø sæ
sjæl (Fly), Sgr. II. 124. 593; a hår så-

mæn ahr gad gowr mæ dæn ulæ'jliqhid!

(Agger); han æ så dåwan, han gid et

klø sæj (Andst); a gid et væn owdr H
(sst.) o: gider ikke gore det; a gast nåk

udvækst på dyr el. msker; jfr. htsk. ge-soZi dt (sst.); fo nåioH æn gid håd, de

vpåchs.

gevær, no. gdvæ'r æn -9r (vestj.,

alm.); giwæ'r æn -9r (Agger) = rgsm.;

jfr. htsk. gewehr; bøsse, flint; fægte-.

gid a li%, hør (D.); han gad et gon el.

go hjæm (Thy); han gir int ræj9n ar

Lym (Bradr.) gider ikke ride til Lygum;
han gir int arb9r9t; æ gir il gør 9t, af
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undseelse f, eks.; han gir il lojst (Ager-

skov); æ gist nåk ha hykgrtjn; han gast

it gyr, intet bestille; æ hær dhr gist li

ham (Angel); tæj do kon, gist do! (sts.)

tag kun, om du gider ; æ gi lit dæ, å de

var jet, vofå'r æ gærn vil ha' dæ (Vlb.)

;

dæn jæn gist lit æ moør, dæn an æ
dæt9r, så vær di båj gyivt (Sønderj.);

„de går æ se!" såi han, æ dræti, da
banH hans rngsr fqn^n tæj sæ (N. Slesv.) ; lo

er vel beslægtet med isl. geta; Aasen,

gita; se git.

-gidelig, to. se u-.

gied, no. se gjed.

se gjelde.

se gjemme.

se given,

se givende.

giel, uo.

giem, uo.

gien, tf.

giens, no.

giermåd, no. se germål.

gywt -9r gywt el. -dt gywt (D., vestj.,.

Mogenstrup, Rævs);

gywt -9r gywt gywt (N. Sall., Agger,

S. Hald, Torring v. Randers, Ginne-

rup v. Grenå, Støvr., Hads h.. Sø-

vind s.);

gywt -dr gywt gywt (Hundborg, Heil. h.,.

Branderup, Hjoldelund)

;

jywt -9r jywt jywt (Vens.)

;

giwt -d -96 giwt (Ålsø);

giwt -9r giwt giwt (N. Sams);

gixpt -9 giwt giwt (Hvejsel, 0. Starup);

guwt -9 guwt guwt (Åbenrå)

= rgsm. ; han gywt9d hans dæter fræ' sæ
(Hmr.) bortgiftede sin datter; vi gywt

wos saniøl (Silkeb.) ; nær falk ska gywt9s,

blyw9r di last9t; nær di dør, hlyw9r di

ruw9st, jfr. Sgr. XI. 127. 369 (vestj.);

gywt dæ, mæn do såns9r! (vestj.) siges

1. gift, no. gywt et (Gjern h.. Søvind 20 til den, der glemmer, hvad han går efter;

s.) : jywt é (Vens.) — giftermål ; han fæk
æn soU gywt (Malt h.); gør et gåt gywt
(Agersk.), æn guw9 gywt (Mors).

2. gift, no. = rgsm., venenum, er vist-

nok fremmedord, hvor det findes; gywt
de (Agger, glds.) , nu gift; to. giftiq; jfr.

htsk. gift; edder; for-.

3. gift, no. gawt æn gawt (D.); gawt
el. gæwt æn -wt (Thy), flt. gæwt (Hanh.,

di li9 it ål i 09, dæ hldw gywt ifj6'w9

(Årh.); han æ gywt in å Saws9t mark
å hor 9n hæst (Søvind s.) han er gift

inde på Saksild mark og har ejendom,

hvorpå kan holdes en hest; når et par

skal giftes, sporger Holmboerne: „er di

skjonn?" Rindomboerne: „er di kjonn?*^

Vellingboerne : „ forstår di noj ? " Stavning-

boerne: .hår di noj?" Kr. IX. 108. 148;
Mors, Agger, Ardestrup, Havbro s.)

;
gywt 30 hwæm dæ gtjwt9 dæm fu pæy, di fotryddr

æn gywt (D.) ; flt. gywt (Agersk. ; Angel)

;

giwt æn giwt (Andst); gywt æn gywd9
(Sundv.) — en gift foder til kreaturer,

æn guw9 gawt hyj9 (D.)
; føst gæwt, aj9n

g— (Thy); æn gywt hy (Støvr. h.); jfr.

Aasen gift, noget, som gives; aftengjæft,

gave, gjavs, gjøbing, ville; af-, gjen-,

med-, mellem-, til-, ud-,

gifte, uo.

gywt (Grindsted, Lyne, Husby, Bur);

gywt (Rødding, Norl. h., Linå, Dover,

Falsl, Halling, Gimming, Nimtofte,

Hundborg, Øland, S. Sams, Havbro
s., Hjoldelund, Egebæk);

^iwt (N. Sams);

gywt (D., Skodborg, Skrystr.);

gywt (S. Sams, Vejlby, Århus, Saksild,

Tiset, Tåning, Heil. h., Hammelev,
Branderup, Agersk., Bradr.);

96 i æ lævi (Mors);

„gywter do dæ fu løst, du fotryder 'et

alleføst

;

gywter do dæ fu gor, de fotryder do-

inden or;

gywter do dæ fu gudsfrygt å dyd, så

for do altid fryd" (Thy);

å ja, såmæn ja, hwæm mon a ska ha,

hwilti mon a ska gywt9s, huwe mon
a ska buw9,

de ka a ræt et fåstg! (vestj.);

vil man drille en ældre pige med hendes
ugifte stand, kan hun svare: ska æ få
9t gåt, kan æ nå 9t ino'; skal æ ii få
9t gåt, kan æ sawt tiU nåk blyw gywt
(N. Slesv.); de æ stræti ^ ^^ 91/^^^ ^
ål9 væ glå, mæn de æ war å ha een

hær9st å ål9 fg 9t kys (Støvr.), el. de

æ war o vær gywt o erpn man el. kow9n
giwt (Torrild

,
Vejlby ved Fredericia, so ha (vestj.) ; de æ stræti & ^« 9y^^ *"

^'^^T

Andst)

;

giwt (Uth, Rårup; Ålsø);

jywt (Vens.);

guwt (Åbenrå);

kuti'jpr å åhr hg 9n glaj tim (Vor h.);

hon æ jywt te knæ9n (Vens.) om en for-

ført pige (se bedrage, lokke); „han var

gift halvanden formiddag* (Gjedsted) siges^^
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om et hastig opløst ægteskab; indenfor

doren til himmerig hænger der en side

flæsk; alle de, der kommer til himme-
rig, og som har været gift og aldrig for-

trudt det, må tage en bid af denne
flæskeside, Sgr. XI. 119. 241; jfr. Brand,

Pop. Antiq. (Hazlitt) II. 1 1 8 : a custom is

still occasionally observed of giving a

flitch of bacon to any manied man or

woman who would swear, that neither

of them, in a year and a day, either

sleeping or waking, repented' of their

marriage; går man med havrehalm som
visker i sine træsko, bliver man ikke gift

i såmange år, som man tager trin med
dem; heller ikke i såmange år, som man
går trin med én sko på benene, Sgr. VIII.

5 1 . 118-19 ; helligtrekongersaften (s. d.) kan
man få sin tilkommende ægtefælle at se,

Kr. VIII. 365. 648 ;
jfr. Liebr. Volksk. s. 325.

92 flg. (Norge) ; en pige ventede med at

gifte sig til hun var 49 år, så fik hun
syv horn på engang, Kr. VIII. 376. 49,

Fb. Fr. H. s. 26 ; vil den dødsdomte ægte

en kæltring el. skarpretteren, bliver hun
fri, Kr. III. 159. 222, VI. 106, jfr. Lieb-

recht, Volkskunde s. 433, med en mængde
henvisn, til skikkens forekomst i forsk,

lande; jfr. Aasen gifta, isl. gipta, gifta;

gipt, gave. ;

gifteblind, to. må vel betyde: den,

som blindt hen søger ægteskab. Kok
Ordspr. 14. 136 (Sommersted).

giftefærdig, to. gywtfard (D., vestj.);

gywtfard (Søvind s.); gywtfærd (Agger);

gywtfæra (vestslesv.) = rgsm.
;
„i møj wal-

hawi maj ha trej jytotfard dht^rer'' , Grb.

116. 1; når en pige kan vinde et stykke

urede garn, er hun giftefærdig, Sgr. VIII.

55. 1.59.

giftekniv, no. gywt^Jcnyw (vestj.) i

forb. Ma- el. Mgron-g— o: en kvinde,

der giver sig af med at stifte ægteskaber

;

han sagde tit til sin kone: „Ma Gywte-
knyw, Ma Bæjler, du hå stållen mæ!"
Kr. IX. 336. 126.

giftende, no. giftermål: de war æn
søp gywtdn (Lindkn. s.) ; et gtjwUn (Ager-

skov) ; e gåt jywti (Vens.) ; brow (brug)

di tarikdr, de mester do et di gywtdn d-

(vestj.).

gifteri, no. == giftermål, men noget

foragteligt, ,en histårri om mæ ejen sens

(sons) gyuteri", Yuelb. s. 10.

giftermål, no. gywtampl æn (D.,

vestj.); gtjwt9mgl et (Støvr., S. Hald);

gywtømpl et (Gjern h.. Hads h., Søvind s.)

;

giwtdmpl æn (Hvejsel); giwtemgl é (N.

Sams); jywtsmol é (Vens.) = rgsm.; jfr.

Sgr. IV. 123.^303%.
giftermålstanker, no. = rgsm.; go

i jywt^molstårikdr (Vens.) o: gå i tanker;

han gor i gywt^molstariksr lisom æ ferd-

> mans kat, æn grev kywhfi^r istæ'j få møs
el. lisom æ ferdmans kow, hun fil i æ p,

el. lisom Pe Dals væj^r, han gek fræ
Dalsgor te Maman te lij^qstow (vestj.);

do serd i gywtdmolstaifik9 lisom di fålo'wH
mø3, dær et^M kærdst hpd (Århus); jfr.

amdam, honedrom, kost, stav.

giftesyg, to. gywtsyk (D.); gywtsyq

(Agger) = rgsm.
; giwtsyq kahriar æ lisom

bræms^r, jo mijar æn jaw9r apr dæm,
jo galdr bliwdr di (Fredericia).

giftetanker, no. gywttafik9r flt.

(Rkb.); gywttaiikB flt. (Søvind s.) = gif-

termålstanker.

giftig, to. gywt9 (D., Andst); gywtU
(Ang.) — som yder megen frugt, de

støk jpr æ g
—

, æ råw æ g— å æ
traw.

giftskarntyde, no. J. T. 62, en
plante, conium maculatum L. (Thy).

gig, no. giq æn (Agger); jik æn
best. -9n (Vens.) — en tohjulet vogn;

jfr. eng. gig, sættes i forb. med ital. giga,

fr. gigue, htsk. geige, fiolin.

gigt, no. jiqt æn (Vens.); jeqt eLjæqt
de (vestj.; Mors de yngre: giqt); jeqt de

(Agersk.); jeqt æn (Søvind s.); giqt de

(Agger) = rgsm. ; flg. han hår jæqt (Lem-
vig) o: han er doven; anvisning til at

signe for gigt, J. Saml. 2- I. 59; jfr. Wig-
strom I. 101, II. 385. 413, Mhoff. 513.

16 flg.; Z. f. M. I. 198. IV. 107; Busch,

Volksgl. s. 179; Grimm Myth.^- 1108;
andet råd er at bære et stykke svovl,

en kastanie, en kartoffel i lommen, vist

alm., jfr. Harl. & Wilkinson, Lancash.

Legends s. 226 nederst; jfr. Aasen, FUetz

ikt huk.; gdsk. ict; htsk., mnt. gicht;

flyve-, stiv-.

gigtblomme, no. J. T. 194. 95, navn
til flere ranunkelarter, ranunculus acris

og flammula L.
;
jegtblomme (Sundeved).

gigtdråber, no. giqtdrobdr flt. (Ag-

ger) = rgsm.

gigtfeber, no. giqtfebdr æn (Søvind
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s.); giø^fep^t' 05« (Agger) = rgsm. ; se

stivgigt.

gigtknude, no. jæqtknud æn -knuddr

(Lindk.) = rgsm.

gigtring, no. jæqtreri æn -reti (vestj.)

ring, som man tager på for at skærme
mod gigtsmerter; den laves at bly, som
er stjålet fra en kirke torsdag nat kl. 12,

og bæres på venstre hånds langfinger,

J. K. 374. 1172; eller den dannes af et

ligkistesom, som dog ikke må komme i

ilden, Kr. IV. 396. 541.

gigtstål, no. giqtstgl de (Agger) heste-

skoformet magnet, der bruges mod gigt.

gigturt, no. J. T. 332, en plante,

ranunculus acris L. (Silkeb.),,

gik, ft. uo. se gå.

gikke, no. gik æn (Holmsl. kl.) bom
på storsejlet agter; giksæjl, storsejl, mod-

sat sprødsæjl.

gil, to. se gjel.

gild, to. gil flt. gil (Agersk., vest-

slesv., Darum—Rkb., Mors; Valsb.); jil

flt. jil (Vens.) — artig, beleven, god-

sindet, dygtig; om born: æn gil kål,

knæjt, dræfi; æn gil kivinfålk (D.) god-

sindet; g— o gow, god og dygtig; ve do

vær gil! (Plougstr) vil du være skikkelig;

de æ da så moj 9t lih gil hadn (vestsl.);

se g— ud, endnu mere end mild og

god; tit spottende: dg ær æn gil kål,

swæn, om den, som bærer sig slet el.

dumt ad; jfr. Aasen, gild, gyldig, gæl-

dende; isl. gildr, SV. gill.

gilde, uo. se gjelde.

1. gilde, no. gil æn -dr (D., vestj.,

Hmr., Vejr., Andst); gil æn -ar (Agger);

gil et best. -dt flt. -d (Søvind s., Gjern h.);

gil ed best. gilt flt. gihr (Heil. h.)
;
jil é

best. -c flt. -9r (Vens.) — 1) selskabelig

sammenkomst med god mad, dans og

lystighed; i Mors og Thy synes ordet

sjælden brugt uden i smsætn. ; i Vens.

nok ligeså : é beta jil er tit uden dans

;

„sil ha di dej fordjæl, de (at) we jilc, de

fole étdr, løtv9 di frit åpå di a djæ

2)åri" , Grb. 9. 42; til et viilele gilde hører

der fisk, flæsk og fårekjød, ål, kål og

gåsekjød, hvilling, sild og pandekage,

Sgr. V. 33. 218; „de ær æn søld gil, hu
dær et gor nåwdt istø'kdr!" så æ kuwdn,

hin man hrækH æ hals (vestj.); gih å

slejførd skal dn pas, ne di æ (Vor h.);

næ 9n it kotnø te gil dæå daw 9n æ
Feilberg: Jydsk Ordbog.

håj^n, så skal dn hlyw hjæm (Århus),

Sgr. II. 60. 338; ska dær vær gil, så læ

dær vær gil, — så æ dær æn skæhri

få mæ å mi muw9r! el. — så læ wås

fo jæn fad sur mjælk te'! el. — så æ
JcæUri, hun stæjt dæn nå^n sil, el. — så

æ man, han o hans kål skywt æn dram
ywlawt9n (vestj.); do ær æn stås kål te

gihr, mæn do hlyw^r sjæhn hdpn (sts.);

10 hyrderne fra de to byer Urup og Hvo-

rup ved N. Sundby samledes hvert år i

de sige (lavninger), som ligger mellem
byerne, og holdt der et vældigt gilde;

de opslog en hytte og spillede og legede

og drak dygtig, Kr.VIII. 107.205; fig. de

æ mæ, dær ska bdtå'l æ gil (Malt), jfr.

Kr. Ævent. s. 35, gildet var gjort for

hans skyld, o: det skulde gå ud over

ham; i Sams, Silkeb., Horsens betyder

20 gilde kun bryllupsgilde
; „ å kjørmesdaw

hoj di gill", Tkjær II. 84; skek te gil

(Sams) sende forn til bryllup; jfr. bal,

besøg, bojle, forsamling, hojtid, værsågod,

øls; barsel-, begravelses-, binde-, bomre-,

bryllups-, brøde-, byg-, høste-, degne-,

doble-, drenge-, eng-, fastelavns-, flytte-,

forlovelses-, forn-, frues-, gadelams-, gam-

melmands-, græs-, gåse-^ hakke-, høst-,

igangs-, indgangs-, ja-, jule-, kalve-, karte-,

30 kjørmesse-, kline-, knoge-, kone-, konfir-

mand-, korn-i-hus-, kvinde-, maj-, mid-

sommers-, muse-, ophøst-, par-, pintse-,

rejse-, ride-, rug-, rutten-, skage-, skyde-,

skår-, slagte-, slæt-, smede-, spante-,

svende-, svire-, tale-, tiende-, tromme-,

tyre-, tørve-, venne-, vindues-, øg-. 2) i

Ang. og for en del Sønderjyll. „kaldes

hverken bryllup, barsel eller begravelse

gilde, men et sluttet selskab, som ved

40 sammenskud af gildesbrødrene søger fælles

fordel el. fælles fornojelse (se betydn, 1)",

Hag., jfr. Kjær, Stavnsb. 346, se: brand-,

døde-, heste-, ko-, møbel-. 3) i enkelte

smstn. : afgift, se land-. — Jfr. Aasen, gilde,

sammenkomst til fornojelse; isl. gildi itk.,

betaling (jfr. gjalda), drikkelag, broder-

skab; htsk. mnt. gilde, Sch. Liibb,

2. gilde, uo. holde gilde; dihåd giht

tre daw i træk (Bj. h.).

50 gildebrødre, no. gilhrødr flt. (Fjolde)

medlem af et gilde, en forening, se

gilde 2.

gildefolk, no. gihsfålk (D.) = rgsm.

gildefællig, no. gilfæld et best.

28
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-fæUr9t (Røgen s., S. Hald) bydelag, gilde-

lag; å vær i g— mæ hinå'n; ,hie æ vi

arbisfålk it i gilfælle mæ goehmannen,

ahn (uden) neh di trænge få å fo let

bestillt å så te bassele å son tih, neh

de kaste nojj å kom mej", Tkjær. II. 92.

gildegrød, no. gilgrod di (Randers)

grød, der trakteres med ved gilde; „hår

a et wot mæ å lau gilgrød faer i dau?"

And. Bars.

gildegård, no. gården, hvor gildet

holdtes; i g— en tilberedtes det^fornødne

forråd af grovbrød, sigtebrød, kringler

og gildesøl; mjøden købte man i nabo-

laget hos de enkelte, der i efterårene

gav sig af med at tillave denne drik;

kaffe, sukker og andre kolonialvarer købtes

i købstæderne, J. Saml.V. 100 (S. Omme).
gildelms, no. gilhus et (Silkeborg)

hus, hvor der holdes gilde
;

jfr. pintse- 20

bod.

gildelag, no. gihlaw et (Søvind s)

= rgsm. ; vi er i g— , siges, når man
kommer til hinandens gilder, se gilde-

fællig; sognene havde afdelt sig distrikt-

vis, mest efter byerne, til „ gildeslag "

;

denne laginddeling ^ som tildels består

endnu, bærer præg af hoj ælde, J. Saml.

V. 99 (S. Omme).
gildemad, uo. gilmaj de best. -majH 30

(Silkeb.); gilmad de best. -maddt (Ran-

ders) = rgsm.

gildenstikke , no. J. T. 340, en

plante, St. Hansurt, sedum telephium L.

gildevogn, no. vogn, som kører

gæster til gilde; „der wa gillwown i den

hiele goer å towten fulh åw hæister",

Blich. Bindst.

gildeøl, no. øl, som brygges til

gilde, se gildegård.

gillie, uo. bejle til en pige, søge

elskov; jeg tykker, det er sært, du skam-

mer dig ej, du vild' sådan en skjon

jomfru gilli, Kr. I. 339. l, jfr. 283. %
II. 71. 1, 250. 12, 296. 3; jfr. Kalk. gilje;

isl. gilja;, Fritzner^- under ordet mener,

at det danske mulig er forskelligt fra

det gi. nordiske, som betyder at have

samleje med en kvinde, og at det er

indkommet fra tysk, jfr. mnt. gilen, Sch. 50

Liibb., tigge; mht. gilære, tigger.

gilliekrcg, no. — 1) kravebenet af

en frø (s. d.), dermed kunde en mand
drage en kvindes villie til sig, når han

rykkede msd krogen i hendes halsklæde

og sagde: min gillekrog kaster a i dæ,

for at do skal hold ad mæ! eller han
kunde støde hende fra sig, når han med
den tykke ende af benet gav hende et

lille stød og sagde: med min gillekrog

a støder dæ, for do ska blyv*^ rywgal

på mæ! J. Saml. IV. 243; jfr. J. K. s. 76
anm., Ingemanns ævent. : Frøbenet. 2)

en dobbelt, S-formig krog; binderne (s. d.)

hægtede deres strikkenogle på den ene

krog og fæstede den anden på venstre

side af brystet, når de arbejdede.

gillieurt, no. J. T. 175, en orchidé,

platanthera solstitialis Drejer, og pi. chlor-

antha Gustor, Ålborg.

giløs, to. se gjædløs.

gimmer, no. gim^r æn -dr (Vejr.,

Thy. Agger)
;
gemdr æn gemrdr (D.)

;
gimdr

æn -dr (Moi's, Lild s.); gørnør et -dr

(Daler, Sønderj., Bradr.); gømdr et gømrdr

(Agersk.)
;
jimør el. jermr æn best. jimdn

el. jemøn flt. jemrdr el. jimr9r (Vens.);

gémø et (Søvind s.) — 1) et årsgammelt

hunlam ; de gømdr fæk to lam (Agersk.)

;

æn drs, æn hala'jdngrs gimør (Lild s.);

no'da, no slap æ hål å æ gimør !{0]god s.)

udbrud af overraskelse, når noget går i

stykker f. eks. ; fig. de æ nåk æn hæU gem^r,

a dæm, æ væpr åhr ær å (vestj.) om en

hykkelsk og utugtig kvinde; i byremser:

Jensgård gimmer, Kr. IX. 133. 356 (Søn-

derh. v. Grenå); se Kristen. 2) ordet

synes også at bruges som navn på en

art bekassin, scolopax gallinago (Mors?),

se Sgr. 111. 159. 898; jfr. Aasen gimber,

isl. gymbr huk., ungt får; sv. gimber.

Rietz, eng. gimmer; ållam, åring.

gimmerbænk , no. ginørhænk æn
(Holmsl.); du sepr nåk o æ g— siges

spøgende til den, som sætter sig på
pigernes plads, bænken nederst ved bordet.

gimmerlam, no. gimdrlåm æn -låm

(Lyne s.; Andst); gimørlam æn -lam

(Mors); gimdrlam æn (Thy); gémølam et

= flt. (Gj. h., Søvind s.); gømørlani et

-lam (Agersk. ; Emmerl.)
;
jenvdrlam é best.

-Iam9 flt. -lam (Vens.) — 1) = gimmer

(s. d.). 2) lam af et årsgammelt får

(Agersk.); se ållam.

gimmerkrykke, no. gimørkrøk æn
(Holmsl.) spøgende navn til et røget

fårelår.

gimmerskulder , no. gemørskåhr



gimp— gist 435

æn -dr (Lemvig) røget skulderkød af et

ungt får,

gimp, no. gemp æn (vestj.) ved en

pludselig smærte giver det et g— i en,

sæt, stød.

1. gimpe, no. jemp æn (Vens.) en

Ijantet pige; se fille-.

2. gim.pe, uo. gemp -dr -9t (Andst)

;

getnpdl -pl^r (D.) — 1) vippe, gynge,

om båd el. fjedervogn, også : do skå hlyw

gempH; æ bod gempldr (D.). 2) om en

pludselig trækning af smærte, når et omt
sted røres: du må et gemp sådan (vestj.);

jfr. Aasen, gjeppa, vippe; sv. gippa, Rietz.

gimpelægte, no. gimplat æn (Sall.)

to lange fjæl eller lægter, ^er lægges

over høstvognen, forbundne med tvær-

stykker, „hovedstykker"; i hvert hjorne

en pind, opstående, tilspidset, æ gimppin

-pin, i alt lire; det hele, for at vognen,

derved gjort bredere, kan rumme mere

hø og sæd; jfr. skrave.

gim.re, uo. bevæge sig rystende op

og ned; „fepskegget gemmeret som po

en gie", Yuelb. s. 24 fipskægget rystede

som på en ged.

gims, no. gims æn (Åbenrå) tingest,

genstand, man ikke i en fart véd navn

på; se himster-.

ginning, no. ginati æn el. gendi^ -ar:

(Andst; Elbo h., Søvind s.) gedehams,

humlebi; ot ginarpr Tea stek æn hæst

ihjæ'l (Hvejsel).

ginneret, to. gendr9 (Brandstrup)

tvær i træet, med knaster og modløbende

trævler; dæn fjæl vel a et ha, æn æ
så g—.

gint, to. gint (D.), å vær g—, hastig,

ikke let at omgås, om kvinder.

1. ginte, no. gent (Holstb.) — 1) pige,

tøs, æn ori gent; jfr. nordmandens tale,

Kr. VIII. 120. 229, „kan jeg så ikke også

sige du til sådan en ginte som du?" —
et hastigt kvindfolk, jfr. visen: en bom-

merut, en gintemær; se Aasen gjenta,

pige ; isl. genta, se Fritzn.^- ; Rietz gånta

;

gal-. 2) om dyr, som er smalle, magre,

se smal-.

2. ginte, uo. gent -9r (Brande s.), å

g— at9r mipr, kræve kraftigt og ved-

holdende ; er det beslægtet med isl. ginna,

ved overvældende indflydelse sætte noget

i en tilstand, der for samme ikke er

naturlig ?

gintet, to. giM9 (D.) om dyr og
msker: smal i livet; si g— ud; se

ind-, op-.

gip. no. i udtr. åp mæ gipdn el.

jipdn! (Vens.), der siges, når der løftes

på noget, el. som opmuntrende tilråb til

den forsagte.

gippe, uo. gip -dr -dt (Holmsl. kl.)

kovende, sømandsudtryk ; nok egentlig at

10 tage storsejlet fra den ene side af skibet

til den anden, mens skibet løber for

vejret.

gir, no. se gering; gid.

gire, to. se gjerrig.

1. gire, no. i udtr. å tæj girdr (M.

Slesv.) om en fuld mand, der svingler i

gangen; måske hører også hertil udtr.:

de tåw æn fåU gidr få ham (Lyne s.)

O: det tog en gal ende, fik et dårligt

20 udfald
;

jfr. sømandsudtr. gire, afvige fra

kursen, og Rietz gira, stå vaklende.

2. gire, uo. gijr -dr -dd -9d (Agger):

æ tåw gijrdr, tovet skrider frem over

hjulet i giblokken.

gireblomst, no. J. T. 136, en plante,

trævlekrone, lychnis flos cuculi L. (Vester-

vig s.).

gisk, to. gisk (N. Slesv.) nærig,

vindesyg.

giskeri, no. giskeri' de (M. Slesv.,

Valsb.) gerrighed, se J. M. s. 75.

-gisket, to. se for-.

gislipper, no. se skjærsliber.

Gislum, no. Gislom (Gisl. h.) et

herred i N. Jylland ; langt og smalt, lige-

som Gislum herred, tim. efter herredets

figur, Kr.VI. 323. 85 ; af mandsnavnet Gisli

og heimr (dr. Nielsen).

gispe, uo. se gjæspe.

1. gissel, no. — 1) stråle, skin, skær

(Slet h.). Mb.; jfr. isl. geisU hak., stav,

stråle. 2) æ ræn har kon blot et lih

gisdl el. ges9l (vestslesv.), vistnok: dråbe.

2. gissel, to. om vejret: et gisølt vær

(vestslesv.) råt, koldt regnvejr.

-gissing, no. se sol-.

gissig, to. gisd (Bradr.) gjerrig; se

gisk, gist.

1. gist, to. at være „giist" igisti på
soen ting. Mb., at være begærlig efter;

der henvises til Moth (jysk).

2. gist, no. jist æn best. -9n flt. -3r

(Vens.) kreatur, som er smalt og slun-

kent", jfr. gisten, gyst.

28*
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gist, uo. ft. se gide.

gisten, to. gestsn (D., Vejlby v. Fre-

dericia); gæstøn (Hmr. , Vejr.); gijstdn

(Thy); gistdn (Sall.); gist9n (Mors, Heil.

h., Lild s.); gæst9n (Andst); gestdn (Sø-

vind s.); jist9n (Vens.) — 1) utæt, om
bødkervarer, kar, tønder ; æ spån æ gesten,

men: æ wask æ læk (vestj.); æ kår æ
gijstin (Agger); é jistøn kår (Vens.); fig.

hun æ så tæt som æn gistdn kår (Mors), lo

hans mon æ gæsten (Herning) o: er slad-

deragtig; jfr. lagn, rag, rar, stavrasiet;

bonse. 2) fig. om sladderagtige msker. 3)

om koen, der skont løben, ej kan blive med
kalv. Mb. 4) mager, indfalden om msker,

ej om dyr (Avning v. Randers); gusten

(S. Hald h.); do sijp så jiston (Vens.)

du ser bleg, ilde ud. — Jfr. Aasen gisen,

gistent, utæt ; isl. gisinn eft. Aasen, Rietz

gisna, blive utæt.

gistenfjæl, no. se gistne.

gistmjælke, to. se gysmælket.

gistne, uo. gestdn gestnar (Agersk.)

;

gesten (D.); ges^n gestiør (Ballum) —
brødene, som er slåede op, overstryges

med klister, bestående af mælk og mel,

el. af æggehvide, el. råmælk, og sættes

så ind i ovnen, mens ilden brænder i

lue, på et fjæl (æ gestdnfjæl, også kaldet:

grissel, glit, grittel el. hervel), for at over- 3o

fladen skal blive blank; dette arbejde

kaldes at gistne: jfr. mnt. gerstel, gestel

Sch. Liibb., kost, som bagerne bruger

til at „fernisere" brødenes øverste side,

arbejdet kaldes også „ gasseln " uo.
;
gredle,

smide, væde.

git, se gid; uo. se gjætte,

git, to. (?) wær git dpo dd (Mors),

være opsat på, se gide.

giv, se gid. 40

give, uo.

gi gidr ga gidn (D., vestj., Lødderup);

tf. gyw9n (Lonb.)
;

giwdn (Andst)

;

gidd (Tved s.)
;
gidn (N. Sall., Mogen-

strup)
;
gen (Almind v. Viborg)

;

gi gi9 ga giwdn (Hvejsel)

;

gi gpr el. gir ga gidn el. gin (Rævs)

;

gi gipr ga gipn el. gijn (Agger);

gi gijdr ga gijn el. gipd (Lild s.);

ji jipr ga jij (Åby, Brønderslev)

;

dji djijpr ga djijdn (Bjærgby);

gi -dr ga gidn (Fur);

gi [gipr] ga gin (Heil. h.. Ardestrup s..

Havbro s.); tf. gin (Bjering);

gi gp ga gi (Linå); tf. gin (Halling),

gidd (Saksild);

gi gidr ga gin (S. Hald h.);

gi -9 ga gin (Torring v. Randers);

gi gid ga gid (Ginnerup v. Grenå);

gi gidr ga gijd (N. Sams);

gi gidr ga gijd (S. Sams) ; tf. gi (Vejlby

V. Århus);

gi gid ga gi (Søvind s.); tf. gied (Gyl-

ling s,. Hads h.);

gi gir gåw gidn (Sem v. Ribe, Spandet)

;

gi gir gåw gin (Emmerlev);

gi gidr gåw gåwn (Ladelund);

giw gir ga gidn (Fjolde);

gi gidr gå gidn (Agersk.)

;

gi gid gå gåwdn el. gådn (Åbenrå);

gi gidr ga gi (Angel);

gi gidr gåw gidn (Bradr., Bylderup);

nf. gi findes foruden i de anførte boj-

ningsmønstre i Husby, Bur, Rødding
(Norl. h.), Falslev, Halling, Gimming,
Nimtofte, Øland, Dover, Sporup, Dav-

bjærg, samt Hjoldelund i Sønderj.; om
formen gyw el. gyw se: give på. — 1)

lade få, overlade; han ga ham æn knyw
te o stek æ sioyn mæj (D.). 2) bortgive

til ejendom; a fæk dt få snak o tak,

han ga mæ Qt (D.); dæn, dær gijdr o

tår ijæ'n, fa suwdt har (Agger); „hwhn
de jijdr å tor ijen, haj fo sowt høn^'

,

Grb. 233. 74; jfr. gave 1 ; hwæm dæ gidr

te di teqdr, ska slås te di leqdr (Mors);

Dannerkonning han lod lagater skryv^^' og

dem vilde han Fredensborg gyw', Kr. II.

208. %', de æ hløwdn mæ gi el. a æ hløwdn

dt gi (Søvind s.) det er blevet mig skæn-
ket; do æ nåk foj i Skyw (Skive), do

wel hæhr ha in gyw (Agger)
;

jfr. Kr, VI.

340. 188. 3) uddele; gi kåH (D.); æ
gijdr; hwæm ska gi? de ær ek mæ, æ
ga sist (Agger, alm.); do må sawt gi

æ kyjdr ida'w, a hlywdr et hjæm (D.) o:

give køerne deres foder; gi å æn hdskit

kæv (Lonb.) skælde ud, bruge mund;
gir do kæb? (Agger). 4) betale; a gir

ti dåldr i skat; a hår gin sæjs mark

får dt (D.); i drengehandler, når den

ene part spørger : hwa vel do gi får sn ?

kan svares: jæn mark o æn spark o æn
dø gris o æn uldfis o ti slaw å æn un-

kæp (D.); æn mark, et spark, et las

grå tord, et ræp a æn vun^æp el. tre

trætrildridr å æn håwsknap (vestslesv.).

5) afgive, frembringe; æ kuwdn gir kons
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dagsost, mad, sødmælksost; sign. han
giver ikke så meget bort, [hen] som der

kan fjæles under et ojelåg, Sgr. III, 109,

508; hart gipr ek æn æt)9l hæn, un
han for æn pær ijæ'n (Agger); g— i:

„stedét9r9n ga Jion i djham" , Grb, 104, 64,

stifdatteren gav hun i andeham o : for-

vandlede hun til en and; g— igjen: gi

igæ'n (D.) alm., give tilbage, når man
der kommer stærk regn f. eks., el. marken lo ved betaling får for mange penge; de hær

let å æ traw io'r; dæn tåwt gir da plomsk

(D.) o: giver stor afgrøde; han ga æn
spjat mæ æ bij^n (vestj.) han gav et

spark med benene ; også upers. : de ga

æn skromdl el. æn skral, der frembragtes,

lød en larm, et skrald; de ga æn sæt i'

ham (D.) = rgsm.; kwa gi9r dt? — æn
pons? hvad får man? en puns? de

ka nåk vær, no gpr H nåwH (D.) o:

frembringer yppig afgrøde. 6) prygle;

a ska gi dæ, skal a (Løgst.); „hun ga

ham mie in han ku hall te", Jyd. I. 71.2,

hun pryglede ham stærkere end han kunde

tåle; vist alm. 6) lade ske, tillade, i

udtr. giij gi el. wå har gi! (vestj.) gud,

Vorherre give ! guj giv9 ! (Søvind s.)
;
guj gi,

de waså wal! (Agger), se gid. 7) uper-

sonligt: 1. hwa ka de gi dæ? el. de ka

æ il gin igæ'n (vestslesv.) det har jeg

ikke lagt mærke til; de kan æ il gi igæ'n

(sts.) det kan jeg ikke huske; var sn hær

lå9n, skal æn gi igæ'n (Valsb.) hvad

man har lånt, skal man bringe tilbage;

g— ind: gi in (D.) indgive, f. eks. om
lægemidler; gi æn a'nsøqnsfi in (sts.)

indsende en ansøgning til øvrigheden;

søsteren gjorde som moderen havde givet

et gi (Lønb.) hvad kan det skade, det 20 hende ind, Kr. V. 115 o: som moderen

havde indgivet hende; „vi gi Mekkel ind,

han ska bejl te Berret", And. Bars.;

g— løs: „så ga di løs å de tijdr ej

jéj gåif , Grb. 64. 90 o: så gav de sig

til at le, og det tiere end én gang; gi

løs g (D.) slippe; g— med: de ka do

sawt gi mæ mæ'j (D.) det kan du sag-

tens medgive mig; g— ned: de æ gråw,

som de gir nipr (D.) det er svært som

kan ingen fortræd volde; hwans ka de

gi, de gijpr eydn tet^I (Agger); „nej, det

gav ikke!" sagde drengen, Kr. V. 295,

o: det betød ikke noget; 2. om vejret;

no gir dt hlest, tø, ræjn, gåt væjr (D.)

o: nu får vi; jfr. nr. 5. 8) ordet bruges

i forbindelse med mangfoldige navneord,

se f. eks. agt, hals, kjøb, lyd, mund,

patte, tid, vand osv. ; af forbindelser med
forholdso. og bio. kan nævnes: g— af : 30 det regner (el. sner); gir dr nijpr ? (Agger)

sner (regner) det? æ kg gir æ mjælk ner

(Agersk.) slipper mælken, holder den

ikke tilbage; no ska do gi nipr (Agger)

nu skal du spendere noget; g— om:
gi om (D.) i kortspil: omdele kortene

påny, når der er sket en fejl; g— op:

gi åp (D., vestj.. Mors, Agger) brække

sig; hværn ska gi æ bål åp? Mas ska

gi åp (Agger) kaste bolden i legen, lang-

40 bold, til den, som skal slå til den med
boldtræet (vestj., D.) bruges også = rgsm:

opgive, slippe med tanke eller forsæt;

gi æ ån åp (Agger) o: dø; g— over:

gi dt OM^r (vestj.) opgive; „Europas lande

er følgende . . . a trowr, a gir H ow^r!'^

sagde drengen fra Bingkøbing, han skulde

høres i sin geografi, Sgr. V. 23.40; hun

gav det over at få den ny kjole, Kr. IV.

243 o: opgav at få (1 er trykfejl); g—

æ kuwdn gir kon let a' sæ io'r (D.), gt

o'w S9 (Søvind s.) o: yder kun ringe ud-

bytte; de gir mojr a' sæ (Agersk.) yder

stort udbytte; gi unt a' sæ (D.) skælde

ud; gi å æ mon (Agger) skælde ud;

g— an: gi jæn an (D.) angive en;

g— efter: a hwærkdn vel hæhr ka gi

apr (D.) O: vise eftergivenhed; g

—

fed:

gi fijsé (vestj.) fede; dér skulde drengen

stå inde og gives fed, Kr. V. 147; g—
for: hqj mat ji gåt får (Vens.); han

begynder at give godt for, Kr. V. 223
O: gode ord; „han ga gåt for, å han

bøj hinne pænng", Blich. Bindst., o: smig-

rede, gjorde gode tilbud; gi lown får
(D.) lyve; så gir a tont9 sluder får o

så Ujdr di (D.), så fremfører jeg tåbelig

snak . . . ; så finder han på at give for,

Kr,VII, 141, o: foregive; g— hen: æ hår

e^9n teri o gi' tø« (Agger) bortgive, alm. ; so på: wi hår é par grijs, wi jir åpå
di æ dø, dær gir hen, di ær åpstanøn,

dær vel ha igæ'n (Plougstrup) ; di gir let

hen o de såm biddr di aw (vestj.) om
karrige msker; jfr. helligdagsgave, hellig-

(Vens.) o : vi feder ; de ka ek hjælp o gi

opo' dæ, fo do æ lij maxpdr (Agger);

vi hår bdgy'nt o gi o æn sivy[n, æn ku

(D.); gi å et gris (Agersk.); i denne be-
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tydning bruges en særegen form af uo.

sål. gyw (Mors)
,

gtjw -9r -dd (Thy) , se

given; de æ gråw, som de gir p' (vestj.)

kan siges om øsende regn
;
„haj jir åpå

ham de hejst, de haj ha lær" , Grb. 55. 239

O: skælder ud, jfr. 91.45; han gir gråw å

(Agersk.) han skynder sig stærkt; g—
sig: gi sæj (D.) give tabt over for mod-
stand; han mot gi sæ (Agger), f. eks.

når sovn eller død tager en; sto c^oe;', lo efter-, fore-, for

stuwdr! gi dæj et, lih ! (vestj.) således

ægges kæmpende ; han ga sæf gråw ve

9t (vestj.) han jamrede sig meget derved;

ga han sæ mof? (Agger) våndede han

sig meget? nu rolte hun igjen og gav

sig elendig, Kr. V. 326 ; hon grås å gåw
sæ, J. M. 66 ; æ hjælk gir sæ (D.) bojer

sig, giver efter; jfr. stund, tid; g— sig

af: de ær ek noj, æ gir mæ å mæj
(Agger) = rgsm.

;
g— sig efter: do ka^o

koti gi dæ sin9 apr 9t (D.) du behøver

kun at tage jævnt, sindig, fat på det;

gi dæ apr H mæ klør fæm (D.) tag fat

med de fem fingre; g— sig fortabt:

gi sæ fota'U (Agger) give tabt, opgive

sagen; g— sig fra: gi sæj frå æ møPri'j

(D.) opgive møllebedriften
;
g— sig hen:

gi sæj hen te H (D.) hengive sig til;

g— sig i: gi sæj i' H (D.) indlade sig

h9fa'9l u9r (Valsb.) lade en befaling ud-

komme; kongen skal have givet ud, at

den , som . . . , Kr. V. 75 o : ladet gore

bekendt; ka do gi nåwH ud (D.) kan du
give en puns, traktere med noget? g—
under: omsider måtte de give under,

Kr.VI. 101 o: give tabt. — Jfr.Aasen giva,

isl. gefa, SV. gifva; htsk. geben, mnt.

geven, eng. give
;
gave, gjavends ; af-, an-,

op-, til-, tro-.

-givelig, to. se grand-.

given, tf. — 1) de ær æn gpn teti

(D.) en afgjort sag. 2) æn gim sow,

kow (D., vestj.) fedet; han sir uwd såm
æn gijn el. gyw9d galt (Agger) ; æn gywsd

swin (Mors); guø guwdd ges (Lild s.)

gode fedede gæs; jfr. give på; se for-

æde, forgiven, overgiven; an-, anger-,

hen-, ud-.

givende, tf. i udtr. fo nåwdt te

gpns (D., vestj.); te gywsns (Gjedved);

te giwns (Søvind s.); te gi^ns (Åbenrå)

O: få noget som gave; jfr. Rietz s. 195

tell gevess.

-giver, no, se gjæst-.

givkone, no. [æ giwkvønl (Vrads s.)

en kæmpekvinde, som hgger jordet på
Vinding mark; hun var så svær, at hun
kunde slå begge sine bryster op over

på noget ; se lag, vej
; g— sig til : læ so skuldrene, og så kunde begge sonnerne

was gi wås sinp te sn (D.) rejse, gå
langsomt; no vel a gi mæ te H (D.) nu
vil jeg begynde på arbejdet; ,gi dæ stell

te't! såh hin faer", Blich. Bindst. o: tag

det med ro; „gi dæ no stell te en,

mi pigh". Jyden 1.89.2, samme betydn.

;

gi dæ no tåP tej dn ! (Agger) o : vær nu
lidt tålmodig! g— sig ud: gi s9 ui

(Søvind s.) vide sig ud, trønne; gi sæj

ud få nåtost 9n fåstp'r et (D.) udgive 40

sig for at forstå noget, man ikke forstår;

g— sig ved: to do gi dæ we' ham?
(Agger) O: give dig i hans vold; g—
til: æ de gåt te å ji te, kipnt? (Vens.)

o: skæpper kornet godt, giver det mange
fold? „de ka ji te puicøs!" så drætii,

haj teq9 sojsr (Vens.) det kan fylde!

sagde drengen, han tiggede skaller; a

vil gi moj te, te dæn uløk et håd skij9

(D.) = rgsm.; g-
t9hå'q (Agger, alm.) = rgsm.; g— til-

overs: gi noj t9ø'ws i æ hapl (Agger)

give overskud i handelen; g— ud: gi

pæy uwd (Agger, alm.) = rgsm.; gi æn

løbe bag efter og patte hende, Kr. VI. 40

;

jfr. eliefolk, s. 241. 14.

giv-lin, no. et slags udråb: åk,

kær9 gi-le'n! de wår gråw o hør g

(Vejen s.); se lin no., linne uo.

givve, no. se gyde.

gjaf, no. gaf æn (D.) et bjæf; æ
hwh ga æn g— ; jfr. gof.

gjaffe, uo.

gaf -9r -9t -9t (Ribe, Sønderj.; Sunde-

ved, Vlb.);

gæf -9 -9t -9t (Gjern, Elbo, Fredericia

—

Egebæk)

;

gef -9r -9t -9t (Andst h.);

jæf -9r -t -t (Vens.; Fjolde) —
bjæffe, gø; også om msker: hoste (D.);

han tur å gaf9r (Tønder) han tuder og

gør O: skælder og smælder; hun ku vær-

k9n gaf æhr gaf, J. M. 64, hun kunde
tilbage : gi pæy_ so hverken gabe eller gø o : ikke få vejret,

var død; Aasen har gaua; jfr. bjaldre,

bjalstre, gjælstre, gjø, guffe, søge,

vuffe.

-gjaffen, no. se hunde-.
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se gjæld, gjælle; uo. se

se gjelder.

gjal, 110.

gjaldre.

gjalder, no

1. gjalder, to. gåbr (Agersk. ; vest-

slesv.); gahr (Rkb.); galt (Holstbr.) —
klinger; som giver genlyd; æ hirk æ
gåhr (Agersk.)

;
gulvet i tærskeloen bliver

g
— af underlagte liestepander

;
jfr. klinger,

loftes; gjæle.

2. gjalder, no. gåhr æn (Agersk.) lo

genlyd, ekko.

gjaldre, uo.

gåhr -dr -dt -H (Agersk., D. ; Sundv.);

g(å -9 gal {gal] (Gjern h.) —
give stærk lyd, så det klinger igen; han

roU te de gal (Røgen s.); c?* gåhrdt i

æ Jcirk (Agersk.); sækken smider han

fra sig i kakkelovnskrogen, ret te de

gjaldt i tarmene på pigen, Kr. V. 285;

hvor man strør korn for at lokke fugle til;

han dondr o æ gaw (sts.) snuser, o : tøver

ved gildet; §aiv er stedet, hvor noget

gives; mulig er her to ord gaw og gaw,

jfr. Aasen gjæv; Rietz s. 194 gev, giv,

gjåv; isl. gjof huk. el. gæfi itk.
;
gave.

gjavendsgod, to. gawsnsguws (Andst)

mest nægtende: han ær et g—, gav-

mild.

gjavlig, to. gawld (Holstbr., Rkb.)

rundhåndet.

1. gjavs, to.

mild; jfr. Aasen,

2. gjavs, no.

gift, en tot hø

jfr. hjavs.

gjavsket, to. gawskd (Valsb.) gav-

mild, mods. styg (s. d.).

gjavsti, no. sted, hvor svin fedes

gaws (Agersk., sj.) gav-

gjæv, gavmild.

gaws æn (D.) en lille

el. halm, uld el. lign.;

,de wa da et grou hwæl, den knæjt 20 (Varde); Mb. se give på; gjav.

slov å sæ, de gælder i hiele kerken".

And. Bars.; jfr. Aasen gjella, isl. gjalla;

se Rietz galla; gjæle.

gjalster, no. uo. se gjælstre.

gjalt, to. se gjalder.

gjan, bio. se gjærne.

gjanning, no. se gjerning.

gjar, no. se gjær, gjærde; bio. se

gjærne.

gjares, uo. se gjæres.

gjaring, no. se gjerning.

gjas, uo. se gjæres.

gjasel, no. se gjærdsel.

Gjatret, no. se Gjertrud.

gjav, no. uo. se jage.

gjavends, to. gaw9ns (D., Agersk.)

gavmild; æn g— man, han æ g— a' sæ.

gjav, no. gæw el. gæw æn -dr

(Vejr.); gaw æn (vestj.); gæw æn (Vrads,

Vor h.); gæw æn -d (Søvind s.); gowi^

æn (Hmr., Nes s.); jøtv æn hest. -dn flt.

jøw (Vens.) — 1) en gift foder til krea-

turer, gi føsty an9n gaw (Rkb.) ; månjøw,

fånons jøw, ætdnons jøw (Vens.); sih

gæw (Vr. h.) sidste gift til køer; silgow,

sistgow (Hmr.)
;
fårmæjasgaw, aprmæjas-

gaw (Varde); se efternons-, fornons-,

kvælds-, morgen-, silde-. 2) en rigelig

gave af noget, da man bærer for krea

gjavt, no. se gift.

1. gjed, no. gij9d æn gijdd el. gedsr

(Andst), flt. gipd9r (D., Gjørding), flt.

gæddr (Rkb.), flt. ged9r (Bj. h.)
;
gid æn -dr

(Agger)
;
ged æn ged^r (Støvr. h.)

; gp æn -r

(S. Sams)
;
gei æn gejd (Søvind s.)

;
je æn

best. jedn flt. jedr (Vens.); jedr et jerdr

(Fjolde); gid [ef] (Ang.) — 1) = rgsm.

;

malkepigen hun sad ved geder og sang,

30 Kr. II. 186. 1; den ene ged siger i torden-

vejr: „no kommer fanden å ta-a-a-e dæ!"

en anden svarer: „æ han næ-æ-ær?" —
„Ja-a-a, no kommer han stra-a-ags

!

"

Kr. IX. 85. 60, Sgr. XI. 143. 439; se om
den gi. jyske gederace, J. Saml. IV. 249

;

sorte gjeder med guldringe om halsen

græsser på søens bund, Thiele II. 9; i

bornerim

:

iip9 fip9 forhal; gasi gasi goshål!

æ geddr lovdr i æ kalgor

å æddr ål æ kgl åp,

så nær som æn lih kåltåp;

dæn ska [Sordn] ha te natdr (Vejle),

Sgr. VIII. 205. 840; fig. hwar dær æ gæddr

i æ hus, dær æ bok o æ taq (vestj.) o:

hvor der er piger i huset, er der bejlere

på taget; i æventyret er bjærgmanden til

marks med får og geder, Kr. V. 278,

jfr. lokkemand; fandens moder kommer

furerne i favnen: gi jæn æn gaw A#; so ridende på en ged, Gr. Ævent. 1.39, jfr

æn fald gaw pæri, do fæk æn guwd gatp, Grimm K. M. nr. 1 48, Z. f. M. II. 65

;

dær ær æn swær gaw o æ bon (vestj.), gjeder, fortabte msker i mods. til får,

en rig afgrøde. 3) skowl et gaw (Elbo se WoUe Pejrsens prædiken, Nyerup Mor-

h.) skovle sneen bort til en åben plet, skabslæsn. s. 280; sagn om geder se
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Liebr.Volksk. s. 97. 2) skældsord til en

vild, løsagtig pige; se gal-, rille-, torden-;

jfr. Aasen geit, isl. geit huk., Rietz get;

htsk. geisz, henføres til lat. hædus, gede-

buk; skronne-.

2. gjed, no. i tim. : han ka nåk, nær
han for hans gæddr sanpl el. samÅ hjæm
(vestj.) O: når han får sine tanker sam-

lede; sammenlignes kan: inte ha alla

gettera hemma, Rietz s. 192 under get 2,

ged s. 231; Aasen ged, sind, tanke; isl.

ged itk.; gjædløs, gås. v

gjedde, no. gæj æn -9r (D., Malt);

gej æn -ar (Heil. h.); gæj æn -dr (Vejr.,

Thy, Lild, Gjern h.); gej æn -9r (Mors);

gæjr æn -dr (Egebæk)
;
gæjt æn -dr (Ager-

skov); gæjt æn -dr (Bradr., Vlb.); jej el.

jei æn hest. jéjsn ilt.jejdr (Vens.) = rgsm.,

fisken esox Cuv. ; å slo gæjsr (Thy) at

stange gjedder; å fesk æn gæj (Vejr.),

ta æn g— (Rkb.), fai^ æn gæjt (Agersk.)

betyder at træde i og få våde fødder =
fari el. træk æn gæj (D.), el. man kan sige

:

„ a hår tråt (trukket) æn guwd jæn ida'w !"

— så ær 9t wal æn lorgæj!" (D.); a

fæk tå'W gæjdr i æ træsk (Kolding); a

fæk æn gæj, da æ tvår uwd o skrij igu'w9r

(Agger) det samme ; udtrykket findes også

på Falster og er vel alm.
;

jfr. fisk, lur-

gjedde, vasku; dæsom æ gæj ku så wal
hør, som æn ka si, så gik æn htvær man
fobi' (Mors); gjedder fanges af „kjæltrin-

gerne" med hænderne, idet de klør dem
under bugen, Sgr. IX. 17; i Vigs å er

der en gjedde så stor, at den ryster

GuUestrup by, når den vender sig i åen;

der gror mos i dens pande, Kr. IV. 75,

jfr. gjeddekongen på Møen, Sgr. II. 190;
g— er en hellig fisk, den har korsben i

hovedet, Kristus bespiste de 5000 med
gjedder; djævelen kan ikke omskabe sig

til en g—, Kr. VIII. 375. 672; en op-

skyllet g— , som drengen hjælper i vandet,

bringer ham senere kongens ring, Gr.

GI. d. M. II. 21, Gr. Ævent. III. 147. 150,

jfr. Asbj. I. 42; skæmtesagn om en g—

,

som druknede, Sgr. III, 179. — Jfr.

Aasen gjedda, isl. gedda huk., sv. gådda;

horn-.

gjeddekjæbet, to. gæjkæbd (Thy,

Agger); gejkæUd (Lild s.) — som har

underbid, underkæben rager frem over

overkæben ; også fig. : han hlow hijel gæj-

kæbd (Agger) o: fornærmet, surmulende.

gjeddemundet, to. gæjmona (Rkb.)

= gjeddekjæbet.

gjedde-net, no. gæjned æn = flt.

(Rkb.) garn til at fange gjedder i.

gjeddestikker, no. gæjtstekdr æn -dr

(Agersk.) stang med jern på til at stikke

gjedder.

gjedeblad, no. J. T. 134, en busk,

lonicera periclymenum L. (Ålborg, Angel).

gjedebryge, no. J. T. 3, egentl. gede-

smorrebrød, navn til en røllikeart : achillea

millefolium L. (vestj.), se 2. bryge 2.

gjedebuk, no. gæddbok æn -JoA; (Andst

h.)
;
gijddbok æn -bok (D.)

;
géjbok æn -bdk9

(Søvind s.)
;
gebok æn (S. Sams)

;
jed- el.

jædbok i -dr flt. (Vens.)= rgsm
; „* jædbok

mé låri skeq å raqd hor", Grb. 73.35; han
hår æn hurd (hoved) som æn gerbok, Sgr.

II. 124. 581 (Fjends h.); hvor der kommer
20 smitte i en stald, er det et alm. råd at

sætte en gedebuk ind blandt køerne, det

fordriver smitten (vestj.); jfr. on prétend

qu'un bouc assainit l'étable et qu'il em-

péche le sorcier d'y jeter un sort, Mélus.

I. 371; bjærgmanden kører i æventyret

med to gedebukke, Kr. IV. 281; drengen

rider til helvede på en gedebuk for at

kræve rentepenge, (ir. Ævent. 1. 39 ; stanger

trolden, Sgr. XII. 8 flg.

gjedebukkeskjæg, no. = rgsm.;

e lid jébokskeq (Vens.).

gjederag, no. gæddraq de (Andst);

jedraq {de~] (Vens.) gedehår; jfr. rag; er

det samme ord, der J. T. 329 anføres

som gjærrerak (Hammelev) og er navn

på primula officinalis Jacq. ?

-gjedet, tf. se op-.

gjef, uo. se gjaffe.

gjej, no. se gjedde.

gjejl, to. se gejl.

gjajluren, to. se gejlevorn.

gjel, to. gæl (Agersk., Hanh., Sall.);

jæl (Vens.)
;
gil (Søvind s.)

;
gedl (Hadersl.)

— parringslysten, om hund og kat, alm.,

men noget forskelligt i brugen ; i D. kun

om hunden, jfr. mjavv^s; i Lyne s. om
hunkatten, ligeså Søvind s.; i Vens. om
hankatten, jfr. 2. drov; sign. bæstet, vrad,

øksnet; jfr. Rietz gel el. gal, ør, glad,

60 kåd, ukysk, smstilles med gejl (s. d.).

Gjelballe, no. han sir ud lisom han

håd van i gælbald, el. som gælbald fandn

(Andst h.) han ser vred ud; Gj— , by-

navn fra Kolding egn.
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gjelbjælke, no. gélbjælk i -9r (Sams)
hanebjælke eller måske rettere en lille

bjælke over hanebjælken i husgavlen;

ordet kan mulig sammenstilles medAasen,
gjelja: tyk, kort bjælke, som strækker

sig frem over arnestedet og tjener til

fæste for kedelkrogen; isl. gelgja, Fritzn>,

i den opr. betydn. forklares det om stok

el. stang i alm., jfr. galge.

gjelbjælkestige, no. gétbjcelkssUj

æn -3r (S. Sams) stige, som når til hane-
bjælken, lang stige.

1. gjelde, uo.

gå -9r -dt -dt (D.);

gæl -dr gæl gæl (Thy); ft. tf. -dd (Ag-

ger, Mors); ft. tf. -or (Vejr.);

giH -dr -dt -dt (Lindkn. s.);

gæl -9r -t -t (Søvind s.);

jæl el. jol -dr -c -c (Vens.);

gål l-dr] -dd gål (Tved på Mols, Heil. h.) ; 20

gæl -dr gæl gæl (Agersk.), ft. tf. -dt

(Bradr.) —
'

gilde, kastrere; jfr. Aasen gjelda, isl. gelda,

SV. galla, egentl. : gore gold, ufrugtbar;

eng. geld; jfr. 8. bede, binde af, live, skjære.

2. gjelde, to. gæl (Holstbr.); gæl
el. gæl (D.) — gold, om koen, når den
går udrægtig over V2 år; æ ku gor el.

lævdr gæl, el. æn gæl ku (vestj.); jfr.

Aasen gjeld, isl. geldr, sv. gall ; htsk. gelt 30

se Weig., mht. gelde.

gjeldebuk, no. gelbok æn (Ang.)
= gjeldevæder.

gjeldekat, no. et tilnavn til en
rakker: Thomas Gjeldkat, Kr. IV. 107 o:

kattegilder.

gjeldeko, no. gælkow æn (Rkb.,

Holstb.) en ko, som i længere tid går

uden kalv.

gjeldemælket, to. gælmjælkdd (Mors) ; 40

gælmjelkdt (Søvind s.); gælmjælkd (Thy);

-mjælkdrd (Sall.); jålmjælkd (Vens.); gél-

tnjhlkdd (Lild s.)
;
gælmælkd (Agger)

; gel-,

nok også : genmijdlkd (S. Sams)
;
gehnjælkd

(Sundv.)
;
gælmjælkds (Agersk.)

;
gælmjæl-

kds (Bradr.); gæjmjolks (Ang.); æn gæl-

mjælkds ku (D.) ; hon æ gælmjæls (k høres

ikke) (Vejr.) = gjelde, gjeldeko
;

jfr. gyst.

gjelder, no. johr i -dr (Vens.)
;
gæhr

æn, måske gahr -dr (Lime s., Midtjyll.) 50

— person, som gilder grise, kalve, hunde,
katte

; „ de gamdl Abraham johr i Tijs

wa bdcej nåk ol wæjdn hær omkreri, får
hqj jik jé om i mån9r or å sko plaq

få falk"", Grb. 221. 1, den gamle A-
gilder i T— var bekjendt nok alle vegne
her omkring, for han gik jo om i mange
år og skar (gildede) plage for folk; overs,

er urigtig hos Grb.

gjeldeskure, no. gælskur æn -dr

(Lindk.) mærke på koens horn, for hver
gang den „løber over".

gjeldet, to. æn gijdl låm (Lindk.),

flt. gæl låm == gildet.

gjeldevæder, no. gæhvær æn flt.

== ett. (Agersk.); flt. -dr (Bradr.); gæh-
vdr æn -væjr (Lyne s.); gælvæ æn -værd

(Andst) — 1) en skåren, gildet væder,

bede ; alm. vittighed er at sporge et barn
el. købstadboer : hvormange gjældevædere

fødes om året hos eder? Sgr. IV. 12. 1.3.

2) en slags store pebernødder, der bru-

ges ved juletid (D.); jfr. konge 4. 3)

slo gældvæjr på engen (D.) = „wåsseler"

(se hoseøl), kamme af græs, der bliver

stående efter hvert hug med leen; å ha
æn gældvær oplajt (Valsb.) alm. udtryk

for at have en rus.

1. gjelding, no. gæhri æn -dr (Hmr.)
= gildet dyr.

2. gjelding, no. [joldrf] i (Vens.) lev-

ning af garn, mest af garnnogler.

gjeldstrinte, no. gælstrint æn -dr

(Lindk.) = gjeldstrippe.

gjeldstrippe , no. gælstrep æn -dr

(Randers); gælstrep æn -dr (Hovlbj. h.)

— gold ko.

gjeldstrippet, to. gælstrepdt (Lisbj.

Terp) goldmalket, om køer.

gjeldstrup, no. æn gælstrop (Gjern

h.,, vestj.) ^ en gjeldko; der nævnes
gælstrop marked i Randers, o : et marked,
hvor der handles med golde kør.

gjellespire, no. J. T. 228, en plante,

bredbladet mærke, sium latifoliumL. (Ålb.).

gjelm, no. se galm.

gjelster, to. = gjeldstrippet (Århus

amt), Mb.

gjem, no. gæm (Agersk.): de gå æ
il i g— = det lagde jeg ej mærke til.

1. gjemme, uo.

gæm -dr gæmt gæmt (D., vestj., Mogen-
strup, Hvejsel, Thy);

gem [-dr gæmf] gæmt (N. Sall.);

gæm -d -t gæmt (Søvind s., Gjern h.,

Torring, S. Hald, Heil. h. ; Åbenrå)

;

giem -d gæmt gæmt (Ginnerup v. Grenå)

;

jæm -dr -t jæmt (Vens.)
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= rgsm.
;
gæm hæn (Søvind) hengemme

;

„jémt er ene glhnt'^ , Grb. 50. 157; hwa vi

sæjpr som falk, de æ lis9 gåt gæmt som.

wan i sol (sålde) (vestj.) ; om en hemme-
lighed kan siges: de æ gæmt i æn stejpn

å dæn æ gæmt i æ jowr (vestj.) o:

hemmeligheden bliver ubrødelig bevaret;

dæn, dæ gemd te æ nat, dæn gemø te

æ kat, Sgr. XI. 123. 277; jfr. Aasen

gøyma, isl. geyma; forvare, vare.

2. gjemme, no. gæm et -9 (Vor h.,

Søvind s., S. Hald h.); jæm e -^r (Vens.)

= rgsm.; „så stor ol huwsdér å jemør

ås ohdn", Grb. 223. 25; hd i jæm (Vens.)

have i hukommelsen, huske.

gjemmel, fho., bio. gennem; ligeså

i de følgende smsætn; se igjemmel.

gjemmelbagt , to. gæmdlbaqt (D.,

Ringkb. ; Vens.); gæmølhgqt (Søvind s.);

gæmdlhåq9d (Agger) gennembagt, se gjem-

melsoget.

gjemmelbanke, uo. gærnølhayk -9r

-dt (Rkb.).

gjemmelblæst, to. gæmølhlest (Rkb.).

gjemmelblødt, to. gænplblot (Thy,

Agger) ; -Uøt (D., vestj.)
;
jænplhUt (Vens.)

;

gæmBlhløit (Søvind s.).

gjemmelbrud, no. gæmdlhrød æn
(Rkb.) brud på en dæmning.

gjemmeldalket , to. gæm^ldalkst

(vestslesv.) våd helt igennem.

gjemmelfart, no. gæmdlfårt æn
(Rkb.) færdsel el. kørsel igennem; „gjen-

nemfart" (Ang.) en åben, uhegnet markvej.

gjemmelforfrossen , to. gæ'møl-

fåfr^'sm (Rkb.) forkommen af kulde

helt igennem.

gjemmelfrossen , to. jémølfrøst

(Vens.); gætn9lfrøs9n (D., vestj.).

gjemmelgang , no. gømølgåri æn
(Agersk.); gemdlgåti æn (Bradr.) — 1) gen-

nemgang, åbning gennem et dige f. eks.

;

fig. siges om en arbejder ved høslætten:

han ær gæmdlgåris (vestslesv.) o: han
skal nok holde arbejdet ud, gå det

igennem; do æ gømdlgåris i H, Ilsom æ
skomakdrdræri i æ ørfik (Åbenrå) o: du
går det nok igennem, er vant til det.

2) diarrhé, bugløb, jfr. livløb; han håd

såd9n æn gæmølgåri te de ståj åp te æ
trid9 lat (D.) så det stod op til den

tredje lægte (på huset) o : overmåde stærk.

gjemmelgod, to. gæmølguwd (D.,

Agger); gømølgoi (M. Slesv.); „en gjen-

nemgod" karl, et rigtig godt menneske
(Angel); æn §— øq (D.) en hest, der

tilgavns er god.

gjemmelgravet , to. gæmdlgrawH
(vestj.).

gjemmelgå, uo. gæmdlgg (D., vestj..

Søvind)., om sorg, smærte.

gjemmelhegle, uo. gæmdlhæqdl (Sø-

vind s.)., fig. irettesætte hårdt.

gjemmelkjørsel, no. gænplkørs9l

æn (Rkb.).

gjemmelkogt, to. jem9lkoqt (Vens.).

gjemmelkold, to. gæm9lkgl (Rkb.)

kold helt igennem.

gjemmelkomst, no. [gømelkomst æn'\

(Sønderj.) det at komme igennem; Kok.

gjemmellede, uo. gæmdllij9d -9r

-Ijét -Ijet (Rkb.) gennemsøge.

gjemmelplove, uo. gæmalpldw -9r

20 -9t -plbwH (Rkb.), gennempløje.

gjemmelprygle, uo. gæmølpryql -9r

-pryql -pryqi (vestj.); jæm9lprøq9lt tf.

(Vens.).

gjemmelregnet, to. gænplræjnat

(vestj.).

gjemmelrodet, tf. jémelrdt (Vens.);

„hwa krbq i hib huws9n hløw jhn9lrbt"

,

Grb. 33. 82.

gjemmelrådden, to. jém9lrd9n (Ven-

so syssel).

gjemmeisaltet, to. jém9lsålc9 (Ven-

syssel).

gjemmelse, uo. gæmølsijp (Rkb.)

= rgsm.

gjemmelslag, no. gæmølslaw æn
(Rkb.) et udtr. fra kortspillet skervinsel:

o fo æn g— = tage alle stikkene.

gjemmelsoget, to. gæm9lsoq9d (Hmr.,

Agger); -sov9t (D.); jémdsoqt el. -soq9

40 (Vens.) — gennemtrukket af fugt, varme,

damp; gennembagt, om brød; de hæ kåq

ær ek reqtiq gæm9lsoq9d (Agger); fig.

han ær et g
—

, ikke rigtig klog; do ær
nåk ene rejti jem9lsoq9 (Vens.)

;
jfr. kage.

gjemmelstegt, to. jæmslstjeqt (Vens.)

;

gæmølstæjt (D., vestj.); gæm9lstéjt (Sø-

vind s.) = rgsm.

gjemmelstærk, to. gæmHstærk (Rkh.)

stærk helt igennem, om heste, vogne

50 osv., jfr. rodstærk.

gjemmelsvedig, to. gæmelstvæds

(Rkb.) gennemsvedt.

gjemmelsyg, to. jémølsyq (Vens.)

syg helt igennem.
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gjemmelsyrket, tf. jhm9lsyrk9 (Vens.)

gennemblødt, om toj ; a tvår hisl j—

.

gjemmeltorsken , to. gæmdUoskon

(Rkb.); jémoltåsk9n (Vens.) — pryglet

igennem; se gjemmeltærske.

gjemmeltrukken, to. gæmdltroksn

el. -trat (Rkb.) gennemtrængt; tig. æ ær

så gømoltrokdn a sård (Valsb.) betagen

af sorg.

gjemmeltræk, no. gæmdUræk (Rkb.)

gennemfart, også om trækvind gennem
en åbning.

gjemmeltrådt, tf. ^æm^/^råji^w (Silke-

borg) = rgsm., trådt igennem.

gjemmeltærske, uo. gæmdltesk (Sø-

vind s.) gennemprygle. '

gjemm^elung, to. jcewdori (Vens.);

é j— hån, helt ungt barn.

gjemm.elvrad.et, to. gærn^lvrat (Andst)

gennemrodet (s. d.).

gjemmelvåd, to. gem^lvår (Bradr.);

gæmdlmiød (D.); gæmdlow9j (Søvind s.);

gæmdlivud (Agger); -ivud (Mors); -wåt

(Sall.) gennemvåd.

gjem.m-eløle , uo. gæmsløl -9r -t

(Andst); å g— jæn, gennemprygle, jfr.

øl, en rem.

gjemmested, no. gæmstæj æn -stæj9r

(vestj.); itk. (Søvinds.); gcemste æn -ste^r

(Agger) = rgsm.

gjemm.eæble, no. gæmevdl et (Sø-

vind s.); gæmæhdl æn -æUdr (Agger) =
rgsm.; æble, som kan gemmes; se vare-

æble.

-gjemt, tf. se for-, hen-.

gjen, no. se gjorn; bio. se igjen.

gjenbo, no. gænbow i (S. Sams) =
gjenfærd, no. jenfær el. jenfår e

best. -9 (Vens.); gænfær æn (Agger);

gænfad et (Søvind s.) = rgsm.; „dje

gjænfæ blywe ve å dryw spøg den daw
i daw", Jyd. I. 39. 1; se gjenganger.

gjenganger, no. gængåypr æn -9r

(Agersk., vestj., Agger, Års h.); jengåri9r i

-9r (Vens.) = rgsm.; „hans stojst løst

tvår å kom ilaw me spøq9ls9r å jengårpr

å dlc sont skitdrif , Gvh. 199. 2; fore-

stillingen om dødes genkomst er såre

almindelig, jfr. visen om den døde moder

:

den døde gik for Vorherre at stå :

,

„og må jeg mig til jorderig gå?"

,ja vel må du til jorderig gå,

men ingen onde du gore må!"
Kr. I. 209. 11. 12, sign. Gr.DgF. nr. 89, jfr.

Kr.V. 123, Gavall.Steph.'nr. 7, GrimmK.M.
nr. 1 1 slutn., Liebr. Gervasius s.66, Volksk.

s. 56 ; Cosquin nr. XXI, La biche blanche

;

den døde opholder sig den 3dje nat efter

sin død i det gamle hjem, Sgr.VIII. 189.

795. 96; jfr. Wuttke nr. 747; den, som
har gjort usonet uret i livet, kan ej få

ro i graven, Kr. III. 234. 324, 241. ,328,

IV. 168. 234, VIII. 218. 375, jfr. Thiele

10 II. 56 ; heller ikke den, der er gjort uret

imod, Kr. VI. 139; især ikke den, som
har flyttet skel, Kr. III. 242. 329, 246. 333,

IV. 151. 216, VIII. 199. 330. 332 %.; jfr.

Thiele II. 124 flg.. Mullenhoff 189. 260 flg.,

jfr. Wuttke nr. 761; Fischer s. 250;

lygtemand; heller ikke en barnemorder-

ske, Kr. III. 247. 334, VIII. 210. 357,

238. 417; ikke den, som har givet falsk

vægt, Kr. IV. 125.173; el. morderen, Kr.

50 IV. 124.172; el. den, som har gjort uret

ved stranding, Kr. IV. 168. 234; eller den,

som i levende live har skjult penge,

Kr.VIII 206. 349 flg., J. K. 22. 18, jfr.

Wigstr. I. 148, Grimm K. M. nr. 154;

eller den, som er myrdet, Kr. VIII. 214.

366 flg. ; ligeså lidt selvmordere, jfr. Wuttke

nr. 756 ; heller ikke et barn, som er be-

gravet hemmelig med sin moder uden

at have fået sin egen jordpåkastelse, Kr.

30 IV. 164.230; den levende er fortabt, der

ser sin medskyldige som genganger, Kr.

IV. 165. 231; får g— løst kraven af

præsten, går det ham ilde, Kr. IV. 154.

219; den, som skælder en g— , knuses

af ham, Kr. VIII. 219. 377; man må ikke

kige efter et genfærd over skulderen, så

bliver man skævhovedet, Kr. IX. 62. 692,

jfr. Jutulen og Johannes Blessom, Asbjorn-

sen, Norske Huldre Eventyr (1870) s.

40 124 flg.; ser man en g— lede efter

noget, skal man kaste greb eller spade

til ham, så sætter han dem som mærke,

hvor det er gemt, han søger, Kr. IX.

62. 693; g— kan ikke røre en mand,

som ligger under kirkeklokken, Gr. GI. d.

M. III. 148. 15; g— kan ikke komme
over rindende vand, Kr. IV. 165, VIII. 255,

vil han forbi, må han bryde jorden under

vandet; heller ikke, hvor der er rug,

50 Kr. IV. 152. 217; g— forlanger at komme
i kristen jord, Kr. III. 144. 201; løses ved

tiltale, f. eks. Kr. III. 135. 137. 191, Fischer

s. 17; en død hindres i at gå igen, når

den, der løfter hans ben over i kisten,
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tager i de to stoire tær, når man kaster

en håndfuld hørfrø, en spand vand, en

sko efter den døde, når han bæres ud;

når man strør hørfrø omkring huset,

Fischer 143, straks lukker doren efter

liget og kusken på ligvognen vender

hestenes kobler på den første korsvej,

Sgr.VIII. 189. 789%., III. 234. 42.42; lige-

ledes, når kisten føres gennem muren og

hullet tilraures, J. Saml. IV. 246, J. K.

389. 1242, jfr. Liebr. Volksk. s. 414, se

ligport ; el. når der fejes, hvor kisten har

stået, og porten fejes, hvorigennem den

døde er ført ud, Kr. IX. 62. 684. 85;

præsten læser i hatten ved graven og

kaster jord på for at hindre den døde
i at gå igen, vist alm., jfr, Wille, Norsk
hist. Tidskr.2- HJ. 204; den, der har

hængt sig, skal have de træsko, han
gik i, og strikken med sig i graven,

for ej at gå igen, Kr. VIII. 215. 370, IX.

62. 683; gjenfærdet snorker i kirken under

gudstjenesten, Kr. IV, 113. 154; sejler på
et halmknippe, Kr. VIII, 181. 299; river

skindet af den ene præst, vrider munden
skæv på den anden, Kr. VIII. 251; den

døde rejser sig om natten på sit leje

og kyser dem, som våger, Kr. III.

168. 233, VIII. 193 flg., jfr. Arnason
II. 354. 441, Quigst. Lapp. Æv. s. 94;:

æventyr om prinsessen, der er genfærd,

Kr. Æv. s. 220; om troen på g— se

Kristensens forsk, bøger: sagn om gen-

færd og allehånde spøgelser; Gr. GI. d.

M. I. 61 flg., 137. 157; Fischer s. 3. 131.

150.255; „gjenfærd" i registeret i Thieles

Folkesagn, Gavall. Wårend I. 464. 470.

478, Skytts h. 175; Arnasons pjoSsogur

I. s. 222 flg,, Faye s. 72 flg., Asbj.

III. 348; Storaker, Folkesagn, I. Till.

s. 10; Liebr. Volksk. s. 341. 3; kaldes

på isl. aptrgangr, draugr; Aasen, draug;

SV. gengångare, genfård, vålnad; tsk. wie-

dergånger, på Sild: gongers flt., Miillen-

hoff Sagen I. 183, jfr. 164. 224, 175.

190. 261; i Tyskland bruges udtrykkene

om døde: umgehen, spuken, schweben,

waizen, se Wuttke nr. 754 flg., jfr. Grimm
Myth.2- II. 866 flg., Z. f. M, IV. 259 iiber

Vampyrismus; se død, frugtsommelig, gjen-

færd, gjenkalding, hoved, hund, hængelås,

lygtemand, mane, opskrig, pæl, skidteri,

skole, spøgelse, student, ufødt.

gjengift, no. gængywt æn (vestsl.)

en sum af én el. to daler kurant, som
husmændene betaler gårdmændene ved

mortensdagstider af deres jordlod, der

ellers ingen skatter svarer, jfr. forbedelse,

kod.

gjengjæld, no. jenjål (Vens.); gæn-
gæl æn (Søvind s., Agger) = rgsm.; jfr.

Grb. 42 nr. 17 „jenjål er ene å'W^

.

gjenkalding, no. et mske, der er

10 grædt tilbage til livet, hvilket efter al-

muens tro sker, når de efterlevendes

tårer falder på den dødes ojelåg; smlgn.

kæmpevisen om dronning Dagmar, Gr.

DgF. III. 213, jfr. i visen om ridder

Aage:
for huer en gang du greder for mig,

din hu giøris mod:
da står min kiste for inden fuld

med leffret blod, DgF. II. 495. 17. 18;

20 Helges genfærd siger til Sigrun : du græder

guldsmykkede grusomme tårer . . . hver

en blodig tåre faldt på kongens bryst

iskold, indtrængende, svulmet af harm,

i Kvad om Helge Hundingsbane II. 43, se

Mhofl". 144. 196.97, V^uttke nr. 728; de

efterlevendes trøstesløse gråd volder den

døde smærte, se græde; andre udtryk

for det samme ere gjenskrig, opskrig

(s. d.), jfr. gjenganger.

gjenkjende, uo. gænkin -dr -kæn

-kæn (Rkb.) = rgsm.

gjenløben, tf. som skyder genvej;

herr Jon han red med den gjenløben

stej (sti), Kr. I. 173 anm.

gjenne, uo.

gæn -dr gænt gænt (Andst);

gem -9r gæn gæn (Rkb.; Mors, Thy,

Vejr.);

gæn -dr -t gænt (Lødderup, Agger);

40 jcen -dr el. jændr jænt jænt (Vens.);

gæn gærpr gænt gænt (Løgst.);

gæn gæn gænt gænt (Sams) —
drive, jage på, jæn mæ hodrn, jæn hodrn

hjæm (Vens.); han hår gæn æ howdddr

hjæm (Rkb.); gæn a ddm (Andst); g
—

for i mark (Han h.); læ æ fuw9r go!

hwansfuwdr gor do sån o gæna mæ 9m ?

gæn dæn hun Aæ«.' (Agger); ordspil: ka

do kin æn kow fræ 9n wæjrmøl? —
^^nce,h "fnæn æ ka §æn 9n dæfræ' (sts.) o:

bort fra møllen; ka du gå hæn å jæn
we cy,9n (Vens.) drive køerne bort fra

kornet, møde dem, vende dem fra; g
—

å' æ wæj (Thy), jage bort; g— æ ku å
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Ih haw (Andst); fig. a ska gæn dr i ham
ijæ'n (Holstbr.) ; ordspr. : han ver nåk hwis

gæs han gcemr (vestj.); „di jén^r dltir

åpå di wili øq" , Grb. 241.236; om vejret:

de gændr nijdr (Sall.) det jager (regn,

sne) ned; jfr. Aasen gjegna, isl. gegna;

gannie, gås, hverve, jage.

gjennem, fho. se gjemmel-, igjemmel.

gjennest, to.: dæj jæn9st9 ivéj (Yens.)

den korteste; bio.: a trotor gænst de

hjælper (Sall.) = snart; jænst el. §ænst

(Mors); komdr do et gænst? er ved at

gå af brug, istedet : straks, snar ; a gæn-
st9r, fho. usikkert, brugtes 1810 af de

gi, (Heil. herred), ej længere af de yngre

(Lyngby) ; å gænstsn (Søvind s.) lige straks

;

li gænst (Blegind), lige straks; jfr. sv.

genast; Aasen gjent; agjenst, vedgjenster.

gjenskrig, no. gænskreq æn (Vejen

s.) = gjenkalding; si ud som æn g—

,

o: som en dødning.

gjenskyde, uo.

gænskyd -skyddr -skød -skøt (D.);

gænskijr -skyr9r -skør -skot (Agersk.)

— skyde genvej ; han gænskød H; dær
ær æn sti, vi kan gænskyr mæ (Agersk.).

gjenst, se gjennest.

gjenstand, no. gænstan æn (D.,

Søvind s.) — 1) i udtryk som: de ær
eridn g

—
, det er ikke værd at regne;

de kåstdr ii uj9n el. dm ti ørd, de æ da
éypn g— (Søvind s.) o: ingen stor sag;

årn do ås3 ga ham æn krown tej 9r o

mor sæ fuwdr, de iva eypn gænstan (Ag-

ger). 2) på offentlige steder, jærnbane-

stationer o. lign. høres nu æn §— jævn-

lig som fællesnavn for forsk, mest stærke

drikke: læ wås fo æn g— (D.); jfr. htsk.

gegenstand.

gjensti, no. genvej; sti, som skyder

genvej, Kr. VII. 185: det første råd var,

at han skulde blive ved at følge den

store landevej og ikke tage ad gjenstier,

jfr. J. K. 278.

gjentage, uo.

gænta -tod -to -tg (Søvind s.);

gænta -tår -tow -tån (Agger)

= rgsm. ; overfor spøgelser skal man
vogte sig for at gentage stik, skud el.

lign., se Kr. IV. 140. 240, Sgr. XI. 109,

jfr. dog Kr.VIII. 379. 684; jfr. Nicolaisen,

Nordland I. 9, Qvigstad, Lapp.Æv. s. 158;

se Liebr. Volkskunde, s. 333. 179.

gjenviser, no. i æventyret sætter

manden et skilt op: her bor mester
Gjenviser over alle Gjenvisere, Kr, Æv,
366 o: person, som kan vise stjålne el.

tabte sager igen.

gjenvordig, to. ghtwbrd (Lild s.)

om små born: arrig, vaiiskelig at passe,

urolig; dæn het9 hår æ så msj genwbrd,

dæn søld mudr hår snar hwærken næt-

row hehr dawrow; jfr. Kalk, genvordig:

logenstridig, fjendsk; gjenvorn.

gjenvordighed, no. = rgsm.; do

skal et klaw dæ få gænwo'rdiqhed^r, dæm
ka do fo nåk aw (Lonb.) kan siges til

en, der klager uden grund.

gjenvorn, to. gænworn (Mors) urime-

lig gnaven.

1. gjer, no. ger de (vestj., Agersk.)

;

gær de (Vejr.); gær de (Bradr.) — en

plante, spergula L., kaldes også: hom,
o paj, pajgræs, pailokker; vand-.

2. gjer, to. gær (Rkb., Holstb., Agger)

;

g— p, begærlig efter, især efter mad,
om dyr og mskr; også: gær o æ pæri;

di æ gær, dær let fær, de er sultne,

begærlige efter at få noget, der lidet får

(vestj.); han ær ek så gær o arbed (Ag-

ger); æ æ mijd gær ætdr flæsk in fesk

(sts.) jeg holder mere af . .
. ;

jfr. Aasen
gir no., stærk lyst, lidenskab; gi. sv. gire,

30 Rietz gir to. ; htsk. gier, mnt. ger, Sch.

Liibb.; begjær, gjerrig; have-.

gjer, no. se al-, åle-; Gjertrud; uo.

se gjore.

gjerd, no. — 1) i udtr. dær æ nu9

i JQ^ (Vens.) ; i gar (Støvr,) ; dær æ noj

i gær, wi mo pas ow (Agger) = rgsm.:

der er noget i gære. 2) se dags-; jfr.

Nyrop, Spr. V. Sk. s. 68; Aasen gjerd,

isl. ger5^ gor5, gjorS; gjerning.

gjerding, no. i gærdri (Agersk.) i

færd med at komme; dær ær æn mål i

g
—

, der er en regnbyge i færd med at

komme; måske bruges også formen:

gerdri; jfr. mnt. gere, Sch. Liibb., „be-

reitung"; gjerd, gjerning, gjore.

gjerfrø, no. gærfrø de (Viboi'g)

spergelfrø.

gjerning, no. gandvi æn (Heil. h.);

gardvi æn (Holstbr.); gar^ri æn (Agger);

javpri i hest. -i flt. -dr (Vens.) — 1) ==

rgsm.; i guwd jarpvi (Vens.); „e kjerk

sku rywwes nier få de hæ grusselig gjan-

ning", Blich. Bindst.
;

„skat do ha de røj

trøj åpå, så er d da ene få non skons
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jandri^ , Gib. 69. 82 ; \jggr gæmri hår eti^n

væn^ff] (Viborg) o: gjorl gerning står ej

til at ændre; dawld gærndri gor kyn9

mæstdr; takløs gærndii æ svar å hær

(vestslesv.)
;

„Elle ha ve hinne hænnes
gjænning rot (rykket) gåt i rehven (re-

bene)", Yuelb. 65. 2) arbejde; de ær
i janøri^ i guwd j

—
, o : arbejdet er godt

begyndt; awt^ns j— ^ datos j
—

, aftens-,

dagsarbejde (Vens.); vi hår H i garsri

(vestj.) siges f. eks. om ulden: vi har den

i arbejde, o: den kartes og spinties for at

få væv i stand; ordet afløses af gærndti

(Agger); jfr. isl. gerningr hak., gera uo.

;

dags-, hose-, kirkedags-, ved-.

gjerningsmand , no. gærn9tismari

æn (vestsl.)
;
gærn^tisman æn (Agger) =

rgsm. ; ophavsmand til noget ondt.

gjerrig, to. gærd (D. ; Gjern h,, Sø-

vind s., Lild s.); ger9 (Andst, Agersk.);

gir9 (Bradr.); jerd (Vens.) — l) = rgsm.

;

så gærd, te han Ttu su o æn lort få tøst,

el. te han gir et æn lus hæn, uddn han for

æn låp i æ stæj (Malt h.); el. te han

ku læ sæ slæv o hans hår row hæfræ o

te Selkihård få fi skæhri (Herning), el.

te han æ fard ve o ed de, han sjæl gor

(vestj.), el.^e han tår ål de, han ka rev

o skråv (vestj.) alt, hvad han kan ribbe

og skrabe; jfr. gjer, gissig; fortællinger

om gerrige, Sgr. II. 213. 803 flg., Gr. GI.

d. M. II. 212. 239, Gr. Ævent. II. 67;

gjertrudssmutte. 2) ivrig med arbejde,

gærd te å hæri i (Røgen); ihærdig, stræb-

som (Lild). 3) om ploven og leen, når

de er stillede således, at ploven tager

for stor fure og leen for stort skår: æ
plåw æ få gerd el. ii gerd nåk (Agersk.)

;

se karrig; jfr. Aasen girug, Rietz gerig;

hævn-, jord-, land-, lus-, møgl-, nys-,

penge-.

gjerrige, uo. gærdn -dr -H (Holstb.)

stille ploven til at tage meget, gore den

gerrig.

gjerrigguf, no. gærdgof æn (Hmr.)

en gerrig person.

gjerrighed, no. jerdhje æn (Vens.);

gérahei æn (Søvind s.); [girdhæjt] æn
(Ang.) = rgsm.

gjerrigpig, no. jérdpiq i (Vens.);

gærdpiq el. -piq æn (Mds. h.) — gerrig

person.

gjerrigpurk, no. gær9pork æn (Andst)

= gjerrigpig.

gjerrigskab, no. gæreskah æn (Ag-

ger) == gerrighed; dær ær eri^n æn o

djær gærdskap (vestj.).

gjerrigtage, uo. gærdta (Rkb.) tage

Hge for ens ojne, i mods. til hemmelig

at stjæle; a hår et stål dt, a hår gæra-

tåøn H.

Gjertrud, no. GjatrH(D.): Gjardr3{S.

Sams); GJqtrd el. Gjætra (Agger); Gjqtro

10 (Lild s.); Gjatri glds., nu: Gjærtru {^ø\'må

s.) ; Jatrd (Vens.)— alm. kvindenavn ; Gjatro

å Ben di røkk9s om æ en (Skanderb.),

Gjertruds dag er den 17. Marts, så ryk-

kes hun og Benedikt om vinterens ende,

se Benedikt, jfr. Sgr. VII. 88. .572-74 ; sner

det G— s dag, siges, at Gjertrud spinder

til Benedikt en kjole; den gale Gjertrud

drager til gilde den 17. Marts og kommer
tilbage den 22de, Kr. IX. 29. 298-300, det

20 er gærne ondt vejr de dage ; Freja sam-

menstilles med G— , Gr. Myth. I. 54. 282,

II. 797; jfr. Aasen Geirtrud (Gjertru)

under geir; htsk. Gertraud, Gertrude,

ghtsk. Kerdrut, „ speer-drude " , spydjomfru,

Weig. under ger, kastespyd.

Gjertrudsfugl, no. = gjærdesmutte,

Sylvia troglodytes, Sgr.V. 165. 658 (Skan-

derborg)
;

jfr. Asbj. I. nr. 2, Gavall.W^årend

L326; Grimm Myth.^- II. 221.400.639.
301221, Halliwell, Pop. Rhymes & Nursery

Tales s. 167.

Gjertrudssmutte, uo. == Gjertruds-

fugl; legenden om konen, der for sin

gerrigheds skyld blev forvandlet til en

fugl, Kr. VIII. 370.

gjesling, no. se gjæshng.

gjesp, no. uo. se gjæsp, gjæspe.

gjessing, no. gés^^i æn (D., Elbo),

grundbetydn. er sagtens: opfattelse, gjæt-

4oning; at9r mi g
—

, efter min forståelse;

de hår hun ey9n g— g (D.) ingen for-

stand på; de fæk a æn g— aw el. om
(D.) nys om, anelse om; o ha g— g

(Andst) lempe til; jfr. Aasen, gisse, gis-

ning; gissa uo. gjætte; sv. gissa, mnt.

gissen, Sch. Liibb., ligeså holl. ; eng. guess.

gjesten, to. se gisten.

gjester, no. flt. se gjæst.

-gjet-mig-ej, no. se for-.

gjit, uo. se gjætte; gid.

gjor, uo. ft. se gjore.

gjord, no. gor æn gor (Malt, Andst,

Randers, Havbro s.)
;

går æn går (D.)

;

gowdr æn (Holstebro); gijwr æn gywr
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(Lonb.)
;
gowr æn -dr (Agger)

;
god æn bcst.

gardn flt. go best. gordn (Røgen, Søvind)

;

go9 æn go9 (Sundv.); jywr, ju9r el. jpr

æn best. -9n flt. -dr (Vens.); §u9r æn
(Heil. h.) — 1) en gjord om en tønde,

et kar, en træsko; af og til forstås her-

ved kun jærnbånd; om et glas siges:

dær æ kan jæn ggr om dt (Andst) o:

det springer let, jfr. bånd; i Smideved

siges : en træskogjord af jærn el. en sad-

delgjord, derimod en „ring" om et kar, en

„træbojle" om en otting. 2) saddelgjord

(Søvind o. fl. st., sål. Agger). — Jfr. Aasen

gjord, isl. gjorQ huk.
;
gyr9a el. gir5a uo.

;

htsk. gurt, mnt. gorde, Sch. Liibb., eng.

gird uo., girdle no.; gjort, gjørtlér; bug-,

dækken-, jærn-, lug-, næse-, træsko-, tå-,

gjorde, uo.

gqr -dr -H (Malt);

go -rd -rdt (Søvind s.);

judr judr -d -d (Vens) —
lægge gjord om kar, træsko osv.

gjordjærn, no. gårjan de (D.);

gywrjan de (Rkb.) — båndjærn.

gjordkjæp, no. gårhap æn -kap

(D.) en slang, hvoraf bånd udkløves til

kar m. m., kaldes også gårståri (D.).

gjordstang, no. se gjordkjæp.

gjort, no. gort de (D.) det til sele-

tojsgjorder af tyndt hysom vævede lær-

red; se gjord.

-gjort, tf. se af-, for-, halv-, hjemme-,

om-, op-, selv-, til-, ud-.

gjost, ft. se gjæres.

gjov, uo. ft. se gjore.

gjoven, no. se gjøbning.

gjusten, to. se gusten.

gJTived, to. se given.

gjy, uo. se gjø.

gjyv, uo. se give på.

gjyve, no. se gyde.

gjyvt, no. se gifte.

gjæble, uo.
;
gjæbling, no. se gjævle,

gjævling.

gjæbing, no. se gjøbning.

gjædder, flt. se gjed.

-gjæde, uo. se for-.

-gjæden, to. se for-.

gjædløs, to. gæløs (Thy); jiløs

(Vens.)
;
gæløs (vestslesv.)

;
gærlojs (Ager-

skov) ; ordet bruges : Thy, om en ko,

som ikke kan blive med kalv ; V. Slesv.

:

kåd, uvoren, om born; Agersk. : = &e7o/s^

som ikke kan oppebie tiden; Vensyssel:

skødesløs; Mellemslesv. : urolig, ustyrlig;

Mb. anfører geiløs (Ribe): letfærdig, og
gieløs (Vens.) ustyrlig, tojlesløs; jfr. Kai-

kar: gejløshed, uagtsomhed; Rietz s. 223,

gealoser, gårlos, gålos; han sætter ordet

i forb. med isl. ge5: sind; vellystig liden-

skab ; isl. ge51auss, uden fasthed i karak-

teren; se gjed.

gjæf, uo. se gjaffe.

gjæffel, no. uo. se gjævle.

gjæk, no. — 1) synes at have be-

tydet formand eller fører i selskabslege

(vestslesv.); jfr. bælte s. 153. 19. 2) gæk
æn gæk el. gækdr (Agger), en plante,

galanthus nivalis L., „gæk" (Sundeved),

J. T. 95, vinter-.

gjække, uo. såvidt vides kun i én

betydning: man skal vogte sig at bhve

gækket af gøgen, o : komme til at høre

20 dens sang på fastende hjærte første gang;

sker det, vil der følge ulykke efter; det

undgås, når man, straks man rejser sig

af sengen, spiser en bid mad (se gjække-

brød), J. Saml. IV. 247 (N. Tranders),

J. K. 186. 54 flg., Kr. IX. 10. 89, jfr. Quigst.

Lapp.Æv. s. 113; bliver husmoderen gæk-

ket, bliver hendes ost mugne, Kr. IV. 354.

77; bliver pigen gækket, skal hun vogte

sig for at blive gækket af karlfolk, sts. 78,

30 eller hun bliver slem til at slå istykker,

Sgr. III. 68. 200; se gjækre.

gjækkebrev, no. gækhrow æn (D.,

vestj.); jækdbrow e (Vens.) — brev, der

sendes med en indlagt vintergæk og

et lille vers; får man adressaten til at

modtage og aabne brevet, bliver han af-

senderens gæk: „nu er du min gæk, tre

gange udi træk
,
gæk gæk gæk " ; han

skulde som ved et bindebrev løse sig

40 med et lille gilde: „nu skal du mig

traktere med kaffe, vin og kage og noget

dertil mere!" el. „og hermed skal du

bunden stå, indtil du dig opløser og

svedsker og rosiner små udi min lomme
øser"; og så endte det gærne: „det er

er digtet udi Ribe og skrevet i Rom,
kan du nu gætte, hvorfra det kom;
brevet er færdigt og sagen er klar, da

du tog brevet, da var du min nar".

50 Skikken er sikkert alm., se Sgr. X. 47,

hvor et g— er aftrykt.

gjækkebrød, no. skal man tidlig

ud en sommermorgen, må man først

tage en bid gj— ; thi får man ikke så-
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dan en bid mad og bliver ^gjækket" af

kukkeren på fastende hjærte, skal man
ikke leve et år tilende, Kr. VI. 259. 61.

gjækre, uo. om gåsens lyd; en

gjækren og snævren som af en stor flok

gæs, Sgr. IV. 203. 581 (Fredericia egn).

1. gjæl, no. gæl æn (Holstebro) ; dær
æ sårdn een g— el. gældn o' dæm^ hujen,

skingrende råb; dær æ sårdp. æn g— i'

I. 77 ; skulde graves op af skyldnerne,

sts. I. 105. 108; skulde graves op og

hugges istykker på grund af gæld, Kr.

Ævent. 214, Gr. GI. d. F. I. 105. 108,

jfr. Kr. V. 301 : den fattiges lig kan ikke

blive begravet på kirkegården, ingen vil

betale for et gravsted; den kristne døde

er i Tyrkiet henslængt uden at være be-

gravet, J. M. 23; manden, som havde

ham, om en, der har en klar, stærk lo bandet de døde, som skyldte ham penge,

sangrøst, også siges gal, o: gal, se gale;

jfr. gjalder; Kalk. gælde, skrige,^ give lyd.

2. gjæl, no. gæl æn (S. Hald)
;
jæl e

best. -t (Hjorring) — soens yver; se dæl.

3. gjæl, to. gæl (Agersk., Thy, Mors)

;

gæp (Rkb.) — når et stykke toj er videre

i kanten end midtpå, er kanten gæU; er

et kar videre foroven end forneden, må
båndene være gæU; gæl i æ eq (Mors),

kan ikke komme ind ad kirkedoren,

præsten hjælper ham tilrette mod at

eftergive de døde deres gjæld, Kr.IV. 148;

se Liebrecht, Volkskunde s. 428, hvor

der henvises til et tysk sagn: der gute

Gerhard u. die dankbaren todten (Sim-

rock s. 89), og peges hen på kreditorers

ret over deres skyldneres lig; død s. 228.

lOflg.; jfr. endvidere Asbj. II. 200. 204,

om toj, der ved stampningen er krympet 20 Arnås. II. 474, Qvigstad, Lapp. Æv. s. 55,

mere i midten end i randene, æggene;

ligeså om tøndebånd, vognhjul: videre i

den ene side end i den anden; jfr. evne-

Ug, flanre, rig.

gjæl, no. se horn-.

gjæld, no. gæl æn (Thy, Søvind s.)

;

gål el. gel æn best. -9n (S. Sams); gål

glds. el. gæl (Vejr,, Lb., D., Mors, Agger);

gal huk. (Tved s.; Heil. h.); gal æn
(Røgen); gal æn (Hundslund s.); gål ænso

(Hadersl. ; N. Sams)
;
gal æn (vestslesv.)

;

gadl æn (Ang.); jål æn de gi., jal de

unge best. -9n (Vens.); ja^l æn (Fjolde)

= rgsm. : sed o træk gål o' sæj (Malt h.)

;

rest æ gal ur, betale gælden (Agersk.);

noj gæl (Vejr.); han gor gæl el. såt

moi gål (D.); han hår æn guw9 hov9n

gål o æ hår krap (vestj.) o: uden at

have noget at betale med; gal ska gahs,

Meier Schw. M. nr. 42, Strackerj. nr. 623,

Z. f. M. II. 367. 373; mange henvisn, hos

Gosquin, Contes Pop. de Lorraine: Le
petit bossu I. 214; jfr. gjen-, immer-, klat-,

pante-, skvat-.

gjælde, uo.

gæl gæhr gæk gælt (vestj.), også tf.

f^aUn (Agersk.);

gaUr galt galt (Bradr.);

gæl gæU gælt gælt (Røgen, Søvind s.)

;

jål el. jål el.jm jæUr jælc jælc (Vens.)

;

gå -dr -t -i (Lild s.) —
1) g^ (vestslesv.); gÉ -9r -t (Holste-

bro, Mors); skylde, a galt ham nor

pæri (Mors): gål mand pæti hæn (Hol-

stebro); betale, gal ska gahs (vest-

slesv.); gål (Sams) betale, gengælde. 2)

koste, have et vist værd, æ how9d9r gåhr

et (Mors), måske glds. ; humoj ka dæn gæl ?

mnør vænskab ska hohs (vestslesv.) gæld 40 (D.) være værd ; dæn ka gæl får æn
skal betales . .

.
; han wåjdr sordn i gål,

te han ka et sij Ian (Sams); sæt sæ i

bård o gål (Agger); se gjælde, gjælding;

stor hårdhed mod gældbundne er et

træk i æventyr og sagn; den gældbundne

konge skal halshugges, Kr. VIL 21; liget

af den gældbundne skal have 25 slag af

riset, Sgr. VII. 156; graven var gravet,

men liget hængt op i røg, til der var

dql9r (Agersk.); „haj wil så ej, i hwa
de så skul jål" , Grb. 44. 36; haå wil

hå 9r, i htvans de så sku gæl (Agger).

3) være gyldig; dæn sam slås (slags)

pæti gæhr ino' (D.)
;

„wil haj jål få
kbl, så mat haj hol selskab mé kdUn'^

,

Grb. 16. 24; de jælc eHc nud (Vens) o:

det stod ikke ved magt. 4) angå, komme
an på; de gæhr æ lyw (D.); de galt int

betalt, Sgr. IX. 178; den gældbundnes 50 så nyw (Bradr.); læ de gæl æn dåUr

lig kan ikke blive begravet og få kastet

muld på sig, Kr. V. 289; skal en gang

årlig piskes, sts. s. 310, jfr.Wigstr. L 263;
stod over jorden ubegravet, Gr. GI. d. M.

(Agger) siges i væddemål f. eks. 5) være

nødvendig; no ær 9t jaim, de gæhr o

tæj ve' (D.); jfr. Aasen gjelda; isl. gjalda,

SV. galla; htsk. gelten. 6) tumle, banke:
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pattegrisen hoqpr å jåhr soen, når den

dier; a ska jål dæ! jeg skal tumle dig;

hOfj hb da jén å leq å jål mæ, om en,

der bruger løse kvindfolk (Vens.), måske
er jål en anden stamme = jula (Aasen) ?

gjældende, tf, = rgsm.; „a skal

ås9 sij å jé min IdwU ret jæli" , Grb.

31. 47.

gjælder, no. se galde.

-gjældet, tf. se for-.

gjælding, no. jåhri i best. -i flt. -sr

(Vens.) - gjæld; no hor a hdtai ål men
jåhridr, al min klatgæld.

gjældsbevis, no. gælsbdvis et (Sø-

vind s.) --- rgsm.

gjæle, uo. ^

gæl -9r -t godt (Rkb.);

gæl -9r -t -t (Vejr.);

gæl -dr -t (Lonb.) —
huje i vilden sky, tudskråle; dær æ som
gæUn o ham; jfr. gjaldre.

gjælhals, no. gælhals (Rkb.) en

skrålhals.

1. gjælle, to. gæld (Rkb.)
;
gel (Lild s.)

;

jele el. jépn el. jkUr itk. -t (Vens.) vam-

mel, om altfor fed el. sød mad; jfr.

dvalg, hjejn, vammel.

2. gjælle, uo. gæl -9r -H (vestj.) banke

ud, f. eks. en jærnring, så den er videre

i den ene side end i den anden og

altså passer om noget kegleformigt ; se

3. gjæl.

3. gjælle, no. gæl æn -dr (D., Vejr.,

Agger); jæl æn -dr (Vens.); gel æn -9r

(Agersk.); gal æn -dr (Røgen) — gjælle

af en fisk; ud å fo fresk loft i æ gæhr
(D.) om msker, trække frisk luft; å få
jæn rdqtd gåt i æ gebr (Agersk.) = få
gåt hol å' jæn, få godt fat på en; fo

vin i æ gældr (vestj.) fig. få medbør;

hlyw rø i æ gæbr (Malt, D., vestj.); han

hloiv rø i æ gæl (Agger) belv rød i

hovedet, af fuldskab el. anden grund;

se lue; jfr. sv. gal, eng. gill; gane.

gjælle, uo. jæl -dr -t jælt (Vens.)

;

å jæl sel; rense sild, tage gjæller og ind-

volde ud.

gjællelåg, no, gællåq æn -låq (Ag-

ger) -- rgsm.

gjællepige, no. jelpiq æn (Vens.)

pige, som „gjæller" fisk.

gjællesød, to. gældsød (vestj.) vam-

melsød.

gjælmjælket , to. se gjeldemælket.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

gjælpe, uo. jælp -dr -d -d (Vens.)

gø stærkt, om en hund; løbe så det

g— i livet på den, om hesten; drikke

så det g— i ham, klukker; gælp (S.Sams)

hikke; „så hoqdr hqj tywi åp imd én

weq, så de jélp i ham" , Grb. 20. 59; jfr.

galpe, gylpe.

gjælstre, uo.

gælstdr -strdr -dt (Agersk. ; Mors, Thy,

Agger, Vejr., Hmr., Hjelmsl.);

gelstdr (Andst);

galstdr (Malt);

jælstdr -strdr -strd el.jælst -dr -d (Vens.)

;

gelstdr -strdr -strdd (Lild s.) —
1) bjæffe, gore larm, om småhunde; „så

møj wæ hløw di te å træ te' å jélstdr é

ham", Grb. 226. 45, så meget værre

blev de til at fare løs og bjæffe ad ham

;

jfr. bjaldre, bjalstre. 2) skænde idelig

20 og larmende, g— aj noj, owdr noj, o' jæn
(Vejr.) ; dær æ såddn æn gælstrdn o' hin

(Lindk.) ligeså Hanh. 3) kræve påtræn-

gende, trygle, o gælstdr g får (vestj.);

æ har gælstdr for å kom ud (Mors); læ

dæn gælstdrin wær! (Agger); jfr. gjaldre,

gjælte, 1 . aistre.

gjælte, uo. gelt -d -dt (Søvind s.)

i udtr. ^elt g el. åpg-. 1) gø vedholdende,

om hund; 2) trænge vedholdende på,

30 om msker; drærfin hløw ve å gelt åpg'

så lætl ^^ ^ ^^^ 9^ ^^V' å. gi ham de,

han vil ha; jfr. gjælstre; Kalk. gælte,

bede heftig.

gjæn, bio. se gjærne.

gjænet, to, gænd el. gænd, forsk,

former fra Horsens— Vejle egn; gend

(Søvind s., Hvejsel) — kåd og uartig i

forening; næsvis, påtrængende, skarn-

vorn, om born, og værre end kjælen

40 (s. d.),

gjænethed, no. gændhejd (Norvang-

Torrild h.) næsvished, kådhed.

-gjæng, no, se for-,

gjængbar, to. se gangbar.

gjænge, no. ge^i æn (Agger) — 1)

== rgsm.; wi mo hå dr i æn ån gey,

i (Agger); se kjæltringe-. 2) gei^dr flt.

(Lonb., Agger); ^tigsr (Thy) skruegænger;

I

jfr, gevinder, snirer; gang; skrue-,

50 -gjængelig, to. se for-, om-.

-gjænger, no, se gang, gå; fod-,

gjængs, bio. geris (Agger) = rgsm.

;

så gæris som sto^thutvdsdr i æ væstdn

(vestj.).
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gjæntet, to. [gæntd'] (Mellemslesv.),

Kok, naragtig; se gant.

gjær, to. se gjer.

gjær, no. gar dæm (D., Malt, Andst,

vestj., Sall., Havbro s., Støvr., Heil. h.)

;

gar sædv., også ^ar di el. de (Thy);

gar el. gær (Agger); ga^ di best. ggør9n

(Røgen, Testrup, Søvind s.); gar æn (S.

Sams); gær el. gær di (vestslesv.)
;
går

æn (S. f. Randers); gæ9r de (Bradr.);

jar best. -an flt. (Vens.) = rgsm. ; øldt

tå ve gqørm (Røgen) ; mand^ gad (Sø-

vind s., alm.): Sønar Hondrpr gar (^\he)

det lerede, slimede skum, der driver ved

havbredden ind med floden, og som nok

i udseende ligner gær [S. Ho, den syd-

ligste by på Fanø]; når man har været

ude at låne gær, må man vogte sig for

at lade vandet på hjemvejen (Vens.); om
øllets gæring se Fb. Dsk. Bondeliv s. 80, 20

Gavallius W^årend 1. 383,— Jfr.Aasen gjær

;

Rietz går; htsk. gåhre, mnt. gere el. gore

Sch. Liibb., løftelse; gjerd, gjæres uo.,

gjorning; top-, under-.

1. gjærde, no. gær æn -9r (Øst. Linnet,

Sem, Mors); gær æn -9r (Agersk., Bradr.;

itk. S. Hald h.); gæs et gærd (Sundv.);

ga et gqrd (Røgen, Søvind, Gjedved);

går itk. (Helgenæs); gar æn -er (Malt,

Andst, Lonb. ; itk. S. Sams)
;
jar é best, 30

-9 flt. jar best. -9n (Vens.) — et flettet

risgærde; han æ hen å slo gær, flette

risgærde; æn slatpn gær (Øst. Linnet)

flettet risgærde; di vel åltej9 e%p9, hud æ
^qr æ lauøst, Sgr. XI. 124. 296 (Bj. h.);

fadervor danner et gad om ham, dæ ng9

fræ jordn te hemldn (Skanderb.), Sgr. VII.

211; moderen råder sin datter at sørge

for, at gærdet kunde skinne som sne,

o: hun skulde have meget linnet på 40

bleg, Sgr. VIL 212. 814, Gr. GI. d. M.

III. 73; gærdet siger i æventyret til

pigen: vil du brede dit forklæde og

springe over mig? Sgr. VII. 152. — Jfr.

Aasen gjerda itk., gård hak., isl. gerSi

itk., garOr hak., smstilles med htsk. garten,

have; dige, gård, hulgrøft, vold; gjerd;

have-, kålgård-, lykke-, Peder-i-, skov-,

sten-, tand-, Thomas-i-, torne-, vindel-,

vændre-. eo

2. gjærde, uo.

gar -dr -dt (Andst);

^q -r9 -9t (Søvind s.);

g(B9 gærd gærd gærd (Sundv.) —

flette gærde; ve do gar, skal a stawr

(Andst) vil du flette, skal jeg slå staverne

i; han gqrdt om æ kalhaw; „gjærdede

vægge" (Ang.) vægge, dannede af stavrer,

vænder og ler, brugtes i ældre tider

på huse.

gjærdeliandsker, no. gqrhånsk æn
(Andst); gædhansk flt. (Sundv.) — stive

læderhandsker, som skærmer hænderne
mod torn, når man fletter gærde.

gjærderis, no. gqrris flt. (Andst)

ris, hvormed der flettes gærde; sml.

gjærris.

gjærdeside, no. „altså løber han af

ved en gjærdeside", Sgr. IV. 31, o: ved

siden af et gærde, jfr. fjord-, havside.

gjærdestavr, no. garstawr æn [-stawr']

(Andst); gastawd æn -stawdr (Søvind s.)

stavene, som drives i jorden og hvorom
risene flettes; jfr. gårdstavr.

gjærdsel, no. gæsdl de (Andst), gasdl

(Ry s., Søvind s.); gæsdl de (Sundv.) —
ris til at gærde med, el. til pindebrænde.

gjærdselliugst , no. gasdlhéq itk.

(Søvind s.) = rgsm.

gjæres, uo, gørds -t (Andst)^ de gøs,

sæt æ øl te gøsdn; de gost et gåt; dr

hår et gost (D,); æ él gqrds, æ gqr^d,

sæt dt te gøjdsen (Lonb,) ; de gqrds (Lind-

knud, Havbro s.); nf. nt. gørds, ft. -t,

tf. gérdst (Søvind s.); de hår ogøst (Lild

s.) har afgæret; de gøs el. gas (Thy);

de gqrdr ft. gqrdt (Støvr.); de gyj^rds

gåt, de gårddds stærk (s. f. Randers);

éldt gqdrds el, gørds, ft. ^ørtds (Røgen s.)

;

æ dl gos, de kam fræ æ gosdn (Holste-

bro); de ggds (Lyne s.); de æ swær som.

æ ol gos (Agger), ligeså ft. tf. ; de jqrds

fl. -t; el. jos, judrdst jiprdst (Vens.) ; de

gøs ft. -dt (Vestslesv., Braderup); de

gos (Ang.); hertil kan endnu fojes ud-

trykket: æ hyk gørds (Lindk.) når det

maltes og begynder at spire; jfr. kom,

kommes, løbe, tages ved
;
ja, 1 ka hæjsdn

trow, de gøs, de rust åp imudr vinidr o dqr,

i rimet om ølbrygningen, Sgr. I. 195. 11;

fig. no ær dt i dæm kår (kar), de ska

nåk gøs (vestj.) kan siges f. eks. om en

proces ; O: nu er sagen ved at komme
til afslutning; , gæres er egtl. gores uo.,

i denne betydning ændret til gæres ved

tilnærmelse til no. gær (oldn. ger9), idet

man ikke længer forstod udtrykkets oprin-

delse", U.Bl. I. s. 17; Aasen gjær: „kunde
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opfattes som gjerd af gjera, men falder

dog nær sammen med det tyske gahre no.,

gahren uo., se Weigand"; Rietz gåras;

mnt. geren, Sch. Liibb. ; se gjær.

gjæring, no. se gjerding.

gjærkar, no. garkår æn (Thy, Ag-

ger) kar, hvori øllet gæres.

gjærmol, no. se germål.

gjærne, bio. gar (Mors, Thy, Agger,

Vejr.); gen (N. Sams); gæn (Vor, Gjern

h., Vejle, Linå, Saxild, Tiset; østl. Søn-

derjylL, Sem, Vitsted, Hoptrup); gan (D.,

Bur, Sall., Rårup, Heil. h., Havbro s.,

S.Sams); ^ogm" (Arild, Forhall., Emmer-
lev, Ladelund, Lygum Kloster); gær9n

(Medelby, Tinglev, Hjoldelund,^ Øst. Ly-

gum)
;
jærn (Fjolde)

;
jæn el. jan (Vens.)

;

jan (Hanh.); ja, jqr (Lild s., Lemvig);

gar hcehr hælst (Vejr.) den sædvanlige

gradsbqjning ; a ka gar gyr 9d (Mors);

di gamd hus fohr ii gæn om i bléjst

(Agersk.); ce bon blyivsr gæn tvær-9 te

atctdn (sts.)
; få mæ' gan (D.) ; a vil gqn

hå æn -flask brænvin (D.); de ka jqr

skid (Lild) o: det er gærne troligt; „kaski

jan haj ha hat dnc broq får d" , Grb.

32. 80, han havde kanske gærne haft

anden brug for det; „de vil a grou jænn,

Pier", To Nov. 8; hehr en gæn, du ka

gæn væ fri, du hm gæn hjélp mæ let,

haft, koma gæn å séj9 hér om awtandn

(Søvind s.)
;

jfr. Aasen gjærne ; isl. gjarna

;

litsk. gerne; beslægtet med gjer to. (s. d.);

hjærtens-.

gjærrerak, no. se gjederag.

gjærris , no. J. T, 119, navn til

enebærtræet, juniperus L. (Rkb.); sag-

tens : gjærderis.

-gjæs, no. flt. se gås; hvide-.

gjæsel, no. se gjærdsel.

gjæsling, no. gæshri æn -9r (D.,

Søvind, Røgen, Randers); gæjsUii æn -9r

Lb., Hmr., Andst); itk. (Elbo h.); gæjsUii

æn -dr (Thy, Vejr.); gesUri æn -9r (Ag-

ger); gesldrilef] -dr (Agersk.); gæsUti et

-dr (Bradr., Åbenrå); jæjslsri i -9r(Vens,);

gæjsli i (N.Sams); jæslori et -o?^9r (Fjolde)

— 1) = rgsm.
;

gåsens unge; di tår

ud o djær æpn hån el. tårdr dæm sjæl

Ilsom di stuwdr gæjsUtidr (vestj.). 2)

blomsterstanden på pilearter (Vens.—Malt

h., Sønderj.); jfr. palme; pil kaldes mulig

sommesteder „gjæslingetræ", se J.T. 212.

3) ordet bruges om de røde pletter på

huden ved flere bornesygdomine : du hår

nåk ruqH gæsletiar ud (D., Uldum); jæj-

leri^rn hest. flt. (Vens.) = mæslingerne;

han ruqdr gesUridr uw9d i dæn hæ tij

(Agger) har mæslinger; fo gæjsldtidr (H\\\-

sted) få bornekopper sat på. 4) en borne-

leg hedder: sveif gesUridr om (Agersk.);

se gås; navle-,

gjæsp, no. ^æsp æn (Agger); jæsp é

(Vens.) = rgsm.; „knap étsr jijdr haj

sdnt e sæ jæsp å sé" , Grb. 149. 42, kort

efter giver han sådan et sært gisp af sig.

gjæspe, uo.

gæsp -dr -dt (Andst, Gjern, Rkb.);

gesp -dr -dd -dd (Agger);

gæsp -d -d -d (Sundv.) —
gispe; han ka hwærkdn gæsp hær gåv;

så ful, så hijdd te han gæspdt (vestj.);

gæsp æf^r æ væd (Sundeved), atdr æ ån

(Lindk.); gesp ætdr loft (Agger); gespin

(sts.) gispen; jfr. Aasen, isl. geispa, gabe;

SV. gåspa.

gjæst, no. se gest.

gjæst, no, gæst æn -dr (Lonb. ; Sø-

vind s.) ; flt. gestdr (Agger)
;
gæjst æn -d

(glds. Røgen)
;
gæjst æn gæjstor (Lild s.)

;

gæst æn -dr (vestslesv,) = rgsm.; ubåjdn

gæjst ska ser åpo datrædt (Lisbj. Terp),

Sgr. II. 60. 337; „han begyndt å gjor øvn

runden om, som han vild så (siddet) å

slugt åll vi ander gjejster", Jyd. 1.45.1;

æn trird daws gæst stjyrikdr (Ang.); kom
te gæst ve (M. Slesv.) kom i besøg hos

; på
sine steder kun i smsætn,

;
jfr. Aasen gast,

hak,, SV. gast; htsk, gast hak., ligeså

mnt. ; betyder opr. fremmed og henføres

til latin hostis, fjende ; se besøg, fremmed

;

hæders-, kro-, mølle-, snylte-, stege-.

gjæste, uo. gest -dr -dd -dd (Agger)

= rgsm.

gjæstebud, no, = rgsm., fremmed-

ord; „han slow den jen a di tov^^ anner

ihjel ve et gjæstboj", Blich, Bindst., jfr,

bojle, forsamling, gilde.

gjæstekammer, no. gæstkamdr æn
-dr (vestj.)

;
gestkamdr æn (Agger)

;
jæst-

kamdr é -dr (Vens.); gestkamd et -rd (Sø-

vind s.) ^ rgsm,

gjæsten, to. se gisten.

gjæsterere, uo. gæstdri'pr (D., vestj.)

gore mange selskaber, føre selskabe-

ligt liv,

gjæsteseng, no, gæstsæy æn (vestj.)

seng i gæstekammeret.
29*



452 gjæstestald—gjævke

gjæstestald, no. gæststål æn (D.,

vest).); geststol æn (Agger); geststål æn
(Søvind) — stald til at modtage frem-

mede heste, især om rejsestald i en kro.

gjæstgiver, no. gæstgivdr æn -ar

(Lb.) = rgsm. ; se gjæstkniber.

gjæstkniber, no. gæstknivdr æn -9r

(vestj.) spøgende el. hånligt udtryk for:

gjæstgiver.

gjæte, uo. gæt -ar -H (Vlb.); nf.

gæat (Bradr., Ladelund)
;
jæt -dr jæt jæt

(Fjelde); jæjt (Øst. Linnet); å gæt kre,

vogte kvæg; jfr. Aasen gjæta, isl. gæta.

gjætmål, no. en juleleg, hvor an-

tallet af pebernødder, en holder i den

lukkede hånd, skal gættes af en anden,

Mb., se hjortes.

gjætte, no.

git -9r git git (Lb., Agger);

git -9 git git (Søvind s., Røgen); ft. tf.

-9t (Randers);

§æt -dr -dt -H (D.);

^it -dr §it §it (Heil. h.);

§et -9r get get (Agersk.);

jit -9r -9 -d (Vens.)

= rgsm.
;

git æn gad (Lb.) ; hqj jit åpå 9

(Vens.); „hwårmånd di jit åpå, så wa
di énda liq nær, hæh liq låne fro 9"

,

Grb. 8. 35; kan forbryderen, der er døds-

dømt, gætte kongens tanke, bliver han
fri, Kr. III. 333. 458; kan pigen gætte

puslingens navn, bliver hun fri for at

tage ham, Gr. GI. d. M. II. 165, se også

Storaker, Folkesagn s. 100. 138-40, Grimm
Myth.2- 515. 977; Kr. Nyrop, Navnets

Magt s. 177, Gonzenbach nr. 84 med
anm., Gosquin nr. XXVII; jfr. Find; kan

karlen gætte, hvad hus, borddug, lyse-

stage er, er han fri, Kr. V. 232; se

Aasen gita, isl. geta; råde.

gjættelse, no. gæpls æn -dr (D.);

^æt9ls et -9 (Sundv.); gætdis et -dr (Ager-

skov) — gåde; ska vi gæt gæplsdr? sæt

jæn æn g— får; bliver i æventyret frem-

ført, Gr. Ævent. II. 120, Kr. V. 297; jfr.

Grimm K. M. nr. 22. 94. 114. 124. I60'; i

visen Sgr. II. 97. 457, 154. 724; om gåde-

viser se Gr. DgF. 1. 237
;

jfr. også fslenzkar

Gåtar ved J. Arnason, Kbhvn. 1887; jfr.

gåde, rådelse.

gjætteværk, no. gitwærk de (Agger)
== rgsm.

1. gjæv, to. §æic (Hanh., Sall., Mors,

Thy, Sams, Søvind); gow (D., Ringkb.,

Gjern h.); jow (Vens.) — 1) kostbar,

æn gæw hæjst (Mors); de æ gow saqdr

(vestj.) ; de æ gow o kom te (veslj.) : dyrt

at få; æ stud æ gow ipr (vestj.); om
sygdom, han so, te de wa it så gæwt
(Randlev) o : ikke så slemt, Kr. IX. 253.

2) god, fortræffelig, dygtig; gæw man,

dræti, piq; æn g— kål o æn g— støk

arhdd (Malt h. ; Sams, Søvind, alm.); æn
iojow kow te å malk, e jow wer, é jotp

hån (Vens.); dæn tif wå de gow (D.)

rigt og smukt; Sowrdn vel et vær gow
(Gjern h.) artig; do ska wær æn gæw
piq! iron. : de æ nu gæw dræril (Agger);

et gæw gåt kal (Randlev); æn gæwprekdn
(Mårslet); „så gæu som en rues", så

smuk. And. Begr. 3) pyntet i klæder

(Vens.). 4) kær, dyrebar; mi gow dræij,

(vestj.); han æ g— få hin, hun holder

20 af ham ; han æ ^— mæ mæ, jeg holder

I

af ham; a æ g— mæ' ham, han holder

af mig; de æ g— mæ' dæm (vestj.) de

holder af hinanden, om kærestefolk;

tegnebogen var ligegodt gjævere med
kongen, Kr. V. 95; fjeren var så gjæv

med kongen o: kongen så kær, sts. s.

153; hun var så gjæv med dem selv,

VIII. 159 o: husbondfolket så kær. 5)

de jow hå^j (Vens.) den hojre hånd, ligeså

30 Mors; jfr. Aasen gjæv; isl. gæfr; dål, gild,

kjon.

2. gjæv, no. æ gæw kaldes i Agger

den flade, nu næsten nøgne, stenede og

sandede landstrimmel mellem hav og

fjord fra Agger sydpå over til Thyboron

kanal, se Geogr. Tidsskr. II. 129; jfr.

Aasen gauv, drivende støv; guva, ryge,

støve ; tydningen af ordet kunde være

:

landtunge, som overstænkes af havet

40 (Dr. Nielsen).

gjæv, no. se gjav.

-gjæver, no. se horn-.

-gjæves, bio. se for-.

gjævfår, no. giæwfgr et (Støvr.) får,

som går på godt græs for at slagtes til

efteråret.

gjævgalt, no. gæwgalt æn (Lisbj.

Terp) galt til at slagte, som trives godt

af føden.

gjævhed, no. gæwhid æn (Aggei-)

det at være gjæv (s. d.).

gjæving, no. se gjøbning.

gjævke, uo. gæwk (Fjolde) ; æ jes

gæwkdr = rabbe, om gæssenes lyd.



gjævl—gjøde 453

gjævl, no. gæfiil æn (Bradr.); cBn

ori g—, en vigtig, næsvis person, se

gjævling.

gjævle, uo.

gævl -dr -3t (D.);

gcef'd gæfl^r gæfst (Valsb.);

gæval gævUr gæv9l gævd (Agersk.) —
1) gjæble, om born og dyr, være kåd;

stp å gævl (D.) narres, gantes, snakke hojt

i munden på hinanden; æ bon di gævUs
(D.); æ kql stær å gævUr mæ æ piqdr

(Agersk.). 2) give mund, skælde ud:

do ggr hær å gæfl^r (Hmr.); jfr. gab.

gjævlet, to. gævU (Plougstr., D.);

gævdU (Agersk.) uopdragen, kåd, æn g
—

Lnæjt; også om dyr. ,

gjævlevorn, to. gævlworn (Malt);

ijævdvon {K^ersk.); æn g— knkjt, en fyr,

som gærne vil gantes.

1. gjævling, no. gævUri æn (D.)
; gæf-

Idri æn (Vlb.) — gronskolding
,

gabflab;

va fåstæ'r dæh, de æ jo kon æn gæfl9ri

(Valsb.).

2. gjævling, no. gæwbri et -d (Rårup);

gowl^ij æn -sr (Fanø) — et hul i gavlen,

til at forke hø og korn ind ad; det kal-

des gæwhriloq (Hadersl.), gæwlsrihål (Elbo

h.), gæwlefishwol et (Hornb. s.. Vor h.),

gæwUrigaf (D.), gowhrigaf (Plougstr.);

gywldri gaf æn (Hmr.); jfr. gavl, akke-

neje, arkensgab, gab.

gjævr, no. smal vig af Limfjorden,

som går ind i landet (Thy) Mb.

gjævs, no. se gave 1.

gjævt, no. se gift.

gjø, uo.

jyi el. jyc, jyjdr jyj jyj (Vens.)

;

9i/i -^f gyp gyp (Løgst.);

gu (Heil. h.);

gyj.
-^'' m OVP^ (Agger);

gy -ar gød gyd (Støvr.);

gø -d goj goj (Søvind s.);

ordet bruges næppe meget i vestj. sprog-

arter, istedet siges gjaffe, søge; „djæ

bejhuj bléw så slem te å jyj å træ te"

,

Grb. i220. 16; de ka du gøj3, uj9n dær
ær 9n hun, de gøsr å' dæ (Søvind s.);

spøgende om at hoste; gyjin (Agger)

gøen
;

jfr. Asen gøya ; isl. geya
;

guffe.

gjøbne, uo. øse ud med næver

(Mellemslesv.) Kok (gobne).

gjobning, no. gown^fi æn -9r el.

giiveri æn -9r (vestj.); gæb^ri æn -ar (Mors,

Agger); gæwdri æn -»r (Thy), også gæw-

n9ri; gævrnri el. gævdri -dr (Vejr.); gøv^h

æn -9r (Andst); gévdfi æn -9 (Søvind);

gøb9ri æn -d (Røgen)
;
gøv<in æn -dr (Ager-

skov, Sem); gøfndi^ æn -9r (Ladelund);

gøvdn æn -9r (Emmerlev); gøf9n æn -9r

(Bradr.)
;
gøban æn -dr (Fjolde)

;
jør^ æn el.

jøbariful el.jøbmful el.jøriful el.jéqdtiful i;

jo9fi i (Lyngb. Saml.) (Vens.) — såmeget,

der kan rummes i begge sammenlagte

10 hule næver; æn g— af korn, mel, sand

osv. ; d gi i gøv9nd9vis (D.) i håndfulde-

1
vis = rigelig; han tænt å fo gul i gow-

\ n9iidr, da fæk han skit i hanfuldr (vestj.);

I

grib æt9r æn jøriful gul å få hæjpn ful

i å skit (Vens.); „hqj gor u9n wij9r hen

i å td9r i gu jøbdfiful å dl å stek9 te sk"

,

I

Grb. 203. 21, han går uden videre hen

!
og tager en god nævfuld af kedlen og

I

stikker til sig
;

jfr. Kalk. gøben, isl. gaupn
20 huk., den hule hånd.

Gjøddel, no. æ Gjøddl ved Nyminde-

gab, jfr. J. Saml. VII. 36, er navn på en

vig, hvori Aner å løber ud; „gyddel"

sted, hvor en å udgyder sig i havet. Mb.

efter Moth; jfr. Aasen gøyl, stromning i

vandet (Dr. Nielsen), jfr. Gjøl.

gjødden, to. gød9n (Lild s.); gådan

(D., Hvejsel) — i forbindelsen: goddn

måq (Lb.) =-= frisk gødning ; de bår9 gåd9n

zomoq (D.) ren, ublandet, også Hvejsel;

j
ordet kunde mulig være en tf. af at gjøde

(s. d.) udtrykket altså betyde „gødet mog";

også fig. de æ no godsn skit (Lonb.) noget,

som intet duer til; i skældende tale: din

gåddn oti (Andst) din uartige, kåde unge!

æn goddn hun (Lild), stiv, tvær, ond-

skabsfuld person.

1. gjøde, uo.

gø -9r goj goj (D. ; Sundv.);

gyj9 -r goj goj (Andst);

gyj -^r [gyj] (Mors, Thy, Sall.);

gyj -dr goj ^oj (Agger);

gøi gøp gøj gøj (Røgen) ; nf. gøj9j (Sø-

vind s.);

goj -9r -9t gdJ9t (Agersk.);

jy9 -r joj joj el. jø9 -r jø9 jøt (Vens.)

;

gyd -dd gød gød el. ft. gydt tf. gydt (S.

Hald); gyj (Lild s.)

= rgsm. ; virkende og uvirkende, æ ku

50 gydr o : kaster gøde ; også om msker (Ag-

ger); å gyd æ mark o: at give mai'ken

gødning; fig. do komdr ene su9 måna

ste9r, do fo den mélmadr sdnt joj (Vens.)

o: sådant pålæg på dit smorrebrød; jfr.
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Aasen gjøda, isl. gæda, egtl. : gore god;

klat-.

2. gjøde, no. gø æn (Malt; Sundev.);

g^ æn de (Sall); g'^d æn de (Hmr., Andst,

S. Hald h.)
;
jy:d æn best. -n (Vens.)

;
goj

æn de (Agersk.) — 1) gødning; no gåt jyd

(Vens.); de fæh æn gtø jyd te haw^ri

(sts.); å ko gø (Sundv.) at køre gødning

ud; æ mark fær æn ggi goj (vestslesv.)

;

se mog; pose-. 2) den gødede tægt i

marken ; dær ska row i de os jy9 (Vens.)

der skal rug i det års gødede tægt;

h os g\j9 (Havbro s.); se Gyde,

gjøde-ler, no. gylipr de (Thy) ==

blåler, anses for kalkfattigt, men rigt på
humus.

gjøderug, no, gøråw de (D.); goj-

råw de (vestslesv.) — første kærv rug,

som såes i gødet mark, den påfølgende

anden kærv toges uden gødning. ;

gjødning, no. gøndri de (Røgen);

gbn9ii (Søvind s,); jhtpri i (Vens,) =
rgsm.

gjødsle, uo. gøsdl (vestslesv.) for-

rette sin nødtorft, om småborn, glds.

gjøg, no. jøq eljyøq i hest. jøqi eljyqi

fit. jy9q (Vens.) == rgsm., cucculus cano-

rus, men tiere kaldt kuk (s. d.) og kukke-

mand; dæ sko do hæhns i jøq (Vens.)

siges ironisk til den, som jog efter for-sn

del, men intet opnåede
;

jfr. Aasen gauk,

isl. gaukr, hak.; htsk. gauch, opr. gøg:
enfoldigt, dumt mske; horse-, hummer-,
noddre-, nord-.

gjogeleger, flt. J. T. 290, en plante,

springklap, cardamine pratensis L. (Rkb.).

gjøgemad, no. J. T. 159, en plante,

skovsyre, oxalis acetosella L. (Ålb.).

gjøgespyt, no. den vandagtige, skum-
|

mende vædske , hvoraf skumcicadernes 40

larve (cercopis spumaria) er omgivet;

navnet er kommet af den tro, at gøgen
spytter, når den kukker, Sgr. III. 232. 29,

IV. 46. 29; kaldes også hekse-, trold-

spyt.

gjøgl, no. jøq9l de (Vens.); gøql de

(D.) — 1) troldgøgl, ojensforblændelse

(Vens.), se skitteri. 2) uartighed, uro,

om born (D.). 3) kludderværk; om alt

redskab, boskab, bygning o. lign., når so

det er dårlig gjort; de wo nåk te jøqsl,

om noget, der ikke vil gå i rigtighed,

en plan, der ikke bliver udført (Vens.);

se gjøgle.

gjøgle, uo,

gøkdl -Mdr -Æs?^ (Bradr,)

;

jøqel -qUr -qalc el. -qdlt (Vens.) —
1) = rgsm.

; j— få falk (Vens.) om tasken-

spillere; jøq^l å prå^ (Vens.) være uærlig

i handel. 2) lege, gore lojer (Bradr.), ej om
skuespillere el. lign. 3) måske opr. betydn.

se å jøq^l (Vens.) sidde og være nær
ved at falde ned; howr9 stor å jøql^r

(Vens.) bordet står og vipper. 4) kludre,

gore noget slet og uordentlig; di jøqhr

mæ 9 (Vens.); jfr. htsk. gaukeln uo,,

gaukel no, ; isl, kukl itk, blændværk, ordet

henføres af nogle til miatin cauculus,

tryllebæger; spådom ved bægere nævnes

1 Mos, 44, 5; jfr, Grimm Mythol.^- II. 990;
gjøngle,

gjøglekrukke , no, jøqslkrok æn
best, -krokdn flt. -kroker (Vens.) sjusket

kvinde.

gjøgler, no. gyql^r æn -9r (Holste-

bro); „gyngler* (Thyholm) Mb. = dårlig

person, driver.

gjøgleri, no. jøqUri'c de (Vens.)

noget, som ikke dur, kludderværk.

gjøglevorn, to. jøqslworn (Vens.)

dårlig, nærved at gå itu el. falde ned

o. desl.

gjøgsbid, no. J. T. 174, en plante,

fladknap, platanthera Rich.

gjøgsgrød, no. gojskrø de (Angel)

fællesnavn for forsk, arter af orehis L.

;

smlignes kan gjøgsgrød (Falster), gjøgens-

grød (Sæll.), se J. T. 155, jæjsen el. jøjsen

grø, Sgr. III. 237. 41. 1 (Møen); 'Kalk.

har også form. gjøgsgråd.

gjøgstam, to. jyq- el.jøqstam (Yens.)

målløs, siges om en person, der bliver

så ivrig i sin tale, at munden slår klik

for ham; hqj blø ren j—

.

Gjøl, no. [Jøl] (Vens.) en ø i Lim-

Qorden; „i maj wa cø te Jøl ét9 set",

Grb. 141. 10; i „Jøl hjær9" boede en

vældig kæmpe, Grb. 133.7; „i Valdemars

Jordebog Gyol, ordet genfindes i det

norske gøyl, stromning i vandet, beslægtet

med oldnorsk gaula", U. Bl. I. s. 78; se

gjøddel, Gjølbo,

Gjølbo, no, jølho i -9r (Vens.) per-

son, som bor på Gjøl
;
„jølhoi hlyw9 da så

gal, de haj spraif hen i jén9 flejstin" , Grb.

134. 18. Beboerne betragtes som lumske,

kivagtige, feje, fordrukne msker, rå i

deres færd; han tager maden med fing-
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lone ligesom Gjøl drenge, Kr. VI. 329. 123;

Vorherre har skabt Gjølboerne af svine-

lorte, Kr. VI. 288. .S28 ; da borgmesteren

ved et forhør spurgte Gjølboen, om han
var kristen, svarede han : næj, a ær dn

GjøVbo, Kr. IX. 98. 52; har Gjølbøen

fisket godt, sætter han piben i vejret;

hænger den, har han gjort en dårlig

fangst, deraf tim.: de stor i wer lisom

jølbodrns pib (Vens.).

gjon, no. se gjorn.

1) forfærdige, tilvirke; han ka gyjar ålt,

hwa hans yum sij9r (vestj.); o gor toj,

wanmølj lat, matt, wost (D.); han gor

æn væs, æn vis (D.); æn brojsdti, ^^
grawvæs (Lb.), også holde en tale : g— æn
tål, præikdn (Lb.) ; avle born : g— æn bån

o æn piq (vestj.) ; ordspr. : 4<er æ lånt

te syw sondr, nær dæn føst ær ugor;
skal a' ha skyl får åh swåt bar, dær

io blywar gor? (vestj.); som gor dm, o som
for dm, o som for skyl får dm, som

gjøngle, uo. drive, dovne; sed å åhr hår ror dm (vestj.); de æ lætdr o

(jot^d (Thy) er sagtens beslægtet med I gyr fæddr te træskor, in de ær o gyr
gjøgle el. gunge?

gjøngler, no. gøyldr æn -dr (Thy)

driver, doven person. ,

gjøngleværk, no. gøyplwærk de (Thy)

el. gøiildrrj, narreværk, tåbelighed.

gjore, uo.

træskor te fæddr (Agger); æ hon gypr
æk (Lb.) lægger æg, alm.

;
gyjdr æn ek

uddn æ re (D.) = gore i nælderne; jfr.

persille. 2) foranstalte, indrette; g— æn
brålop, basdl, gil, bal (D.); gyjdr te vow
(vestj.) forberede til væven, omtr. = ha

gyjdr gor gor gor (D. , Grindsted ; 20 i gqrdri, se gjerning. 3) forårsage, på-

Hvejsel, S. Hald);
|

føre, tilfoje: g— jæn beswær, skå; hwa
gyjdr gypr gor gor {L6nh.,\eiv., Husby, ' hå do gor ham? (D.); hon trowdd, de

Bur); tf. ggn (Ølgod); wil gæ hiå fåtræ' (Moh), Kr. IX. 242.81;
nf. nt. gyjdr el. gyjdr ft. gdw tf. gdw ce gowr ham eydn teri (Agger) o: gjorde

(Lødderup, Mors);
.

ham ingen fortræd. 4) virke, udrette

gyjdr gyjdr gåw gåw (Hundb., Rævs, noget, godt el. ondt: de gor er^dn skå;

de gor et nåwdt, hwærkdn frå æhr te (D.)

;

de ku væl it gyr (Ang.) det kunde vel

intet ondt gore ; dær ær il {i stødt.) å gør

30 (vestslesv.) ; de gidr a dæ, dæsom do vel

N. Salling, Mogenstrup) ; ft. gowr tf,

gowr (Agger);

gér gør gow gow (Lild s.. Havbro s.);

gor gor gor gor (Kobberup);

gor går gor ^pr (Andst h., Vejlby, Fr.);

gyd gø go god (Vejlby, Årh.);

gøjd gø go god (Søvind s.);

gy^ gø go igpa] (Dover);

gér gør gdw gdw (Heil. h.);

Jør Jér jor el. jow jor el. jiidr el. jow
(Vens.);

gydr gor gåw gåw (Falsl.);

gy^ go go go (Halling, Røgen);

gydr gydr gor gån (Gimming);

gød gø god gge (S. Sams);

gø gø go el. go go el. go (Rårup);

ger ger gor gor (Tved, Ålsø);

ger ger gor gor (N. Sams);

gør gor gør gør (Sem);

gør gor gør gør (Hvidd., Ballum, Ager-

skov, Medelby);

god gor guwd guwd (Bjært);

gød gor gød gpr (Hammelev)

;

gor gor godr godr
^
(Vonsbæk)

;

gøjd go gød gød (Åbenrå);

gør gor gør gødr (Hjoldelund, Bradr.)

;

gydr gor gydr gydr (Egebæk);

gyr gyr gyr gydr (Angel) —

gor dt (Vium); ær dt il gor, så ær dt

wal bdtål (vestj.); de ådr æ gow, æ hal

fåswa'r (Randers). 5) få til at blive

(med to.) : gor fast; ka do gor niæ rask ?

(derimod: ka do gyjdr mæ æn knyw);

g— sæ løs får el. frå; g— sæj vre,

gal; ofte med bibetydning: anstille sig

som man var; g
— jæn guwd igæ'n (D.);

I

de gor gåt, unt; han gor dt klar få mæ
40 (vestj.); „gjø så old flaskern fuld mæ
brænwien å mjø", And. Barsel, o: fyld! —
6) fremvise, sætte op en vis figur: han
gor stuwdr ywn te dt (D.). 7) bære sig

ad, handle på en vis måde: sådn ska do

gyjdr; sijd apr, huddn hun gor dt! de

gor han ræt; han gor ham tepa's, te vild

(D.) ; væn æn gor sit bæst, ka så nåwdn

fåla'ri bæt (Vlb.). 8) foretage sig, be-

stille, sysle med noget: go o et^dnte^

60 gyjdr; hwa hår do o gyjdr ? a vel et ha

mæ ham o gyjdr (D.); di sod å gow fo

dæm sidl (Lild) o: arbejdede for sig selv.

9) være i færd med noget, ofte med en

vis almindehg betydning: leqdr han? —
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ja, han gor; a tråw han såwH, mæn de

§dr han et; dåtpdn æ han o drék gor

han (D.); strævt gor han, arb^d^t gor

han, språti gor han gråwsom! (D.); a'

hår gåt o gor (Andst) jeg kan sagtens;

„hwant hqj snaks få dem å hwant haj

jow enc'^, Grb. 61, 18; a hår unt o gypr
mæ H (vestj.) besvær og fortræd af det.

10) forrette sin nødtorft; han hb gg^ i

hans hdws9, i sæipn (Søvind) ; han gowr
hans bdhå'w i æ særi (Agger); han hår

gor i æ nahr (vestj.); ,jde æ gåt ggr!'^

så han, æ dræri, d^ sked han i æ hån

o tåw 9t åp o låwt te et (D.); hqj jé
de haj ka, lisom bpnt i woq^n, wi ajdr

jø de, wi skal (Vens., alm.); han gor

hwa han vel, lisom æ bån i æ uq, el.

når en siger: gor, hwa do ka! kan sva-

res; næj, gu' vel a et, sådsn gor æ bån

i æ uq (vestj.). 11) leve: han gor H et

læri (D., vestj.) han lever ikke længe.

12) i mange talemåder, f. eks. jér mhja

(Vens.) holde middag; gør san (Lild s.)

gore orden i stuerne
;
gør særi (M. Slesv.)

rede seng; de ^oiv^st hehr ejt bshb'w

(Lild s.); de vil findes under de for-

skellige no. g— af: hwo hå do gor a

mi knyw, gor å dt (D.) = rgsm.; han

ved et, hur han ska gor a' sæ sjæl (vestj.)

= rgsm.
;
gor 9t aw mæ jæn (vestj.) slå

en ihjel, tage magten fuldstændig fra ham

;

vi gor 9t aw mæ de sam (D.) afgjorde

gælden, sagen; de æ ågbw (Mors) afgjort;

fek I ågbw? (sts.) fik 1 arbejdet færdigt;

de æ wa'l ågbw (sts.) det er godt gjort;

gø taq bw (Søvind) tilberede tækkehalm

ved at ryste småhalmen af; han gér H
bw få kbl (sts.) O: gor karls arbejde; a

we ene de a hå jor dæ rniø g 9 (Vens.) har

gjort dig noget af det o : har gjort dig for-

træd ; han gik o go dæwl a' sæ (Agger) d :

skabede sig ; han gor mæ få moj å H (D.)

o : han gjorde for mange ophævelser el.

omstændigheder ud af sagen; hå do jor

dæ o mæ de røj øq (Vens.) har du
skilt dig ved at det røde øg; a we ene,

humø dær æ jor å' te bon (Vens.) o:

hvormeget af arven er tillagt hornene;

g— for: a ka et gor får H (D.) o: det

skete uden min villie; g— hen: a hår

jor d hæn (Vens.) jeg har kastet det bort

;

do ggr åsd å jør blteri hæn (sts.) kaster alt

bort; g— med: a ka et gor mæ H (D,);

hons skal a mé ble de, de ka a efic jb

nu9 mæ (Vens.) o: jeg kan ikke bruge

det, sætte skik på det, magte det; han
hor il nowsj å (føjd mej (Søvind) intet

redskab til at arbejde med, ikke midler

til at udrette noget med; g— mere:
do ka jør mij9r, do wel ha gro æhr
patika; så ka a jør mijdr, a wel de æhr
de (Vens.) råde for, vælge, om . . . ;

g

—

om.: gor æn kåwl om; han gor æ stowl

io om te æn par tåfdl (vestj.); a gor gåt

I

om 9t (D.) O: jeg hygger om det, plejer,

passer det, som f. eks. et træ, en blomst

;

de æ mæ om o gyj9r (D.) det ligger

mig på sinde at få udrettet; g— op:
gor æn grov åp, rense og uddybe en

grøft; g— æn stak åp, sætte en stak

op; g— æn ræjnd^ åp, afgore et mel-

lemværende; hun hår æ lyw åpggr, er

frugtsommehg , om den ugifte kvinde;

20 ^6V åp (Lindk.) danne den første form

til gryden af lerklumpen; når pigerne

med bare fødder har æltet det en vinter

over opbevarede ler, „gore de karrene

op" på deres skød, idet de med hæn-
derne . tildanner en på et stykke bræt

(grydefjælen) anbragt stump ler, Nyrop
Dsk Pottemageri s. 13; jér åp på lb9n

(Vens.) o : samle med rive el. kost halm-

stumperne fra det tærskede korn; g

—

30 på: di gor å jør åpg' 9 o: sysler med
I

noget, danner el. laver på det, fig. for-

handler om det; wi hår i dretUri smør,

m hb ju9r åpå i æn fjåtvtdn daw, a

te'^k9r wi ka fo i fare te imb'9n (Vens.)

vi har en drittel smor, vi har samlet på
! i 1 4 dage . . . ;

familidn 9po heq9 sij9r

I
hå gow 9pg- 9d (Lild s.) o: har arbejdet

for sagen; g— sig til: gb se te' (Sø-

I

vind s.) 1) skabe sig, 2) hovmode sig,

40 bryste sig (alm.); „haj rénc å hop9 å

sprari å jow si te", Grb. 6. 39; den

gamle gjorde sig grimt til, Kr, V. 234,

VIL 133; gjorde sig ilde til, Kr. V. 318,

skabe sig ilde; æ de noj o gy sæ te'l aj,

åm do ds9 sku wask dæ i kål wan, er

det noget at krympe sig ved, om . . .

;

de ær ek noj o gy sæ te'l å, at gore sig

vigtig af; ... o gy sæ te'l øw9r, at skabe

sig over; jbr sæ t9bij9ns (Vens.) gore

50 sig studs
;

gor sæ sjæl te tyw, te æn
skit får 9t (D.) gore sig selv til en tyv,

til et slet mske for noget; gy sæ te guw9
= rgsm. ; æ wel gy mæ guw9 wæn mæ'
dæ (Agger); jeg vil foz'lige mig med dig;
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æ ka ek gypr jær dr te måd (sts.) jeg

kan ikke gore eder tilpas, osv.
; g— til:

gor lij^r, kalk te' (D.) tilberede kalk, ler,

så det kan bruges; gor fesk te' el. ve'

(sts.) gore fisk rene; det gor intet til

svareisen (Ang.) o : bidrager ikke til tyng-

den; g— tilbage: „haj jik hen å fék

hqbn jo tdbaq ijhi" , Grb. 225. 38, han

gik hen og fik handelen til at gå tilbage

igen; g— tilside: gor ivå såqdrtesij(Thy)

1) sysle af om aftenen, 2) gore orden

i huset (Vens., Lild); g— ud: vi ska

ha wår ræjn^ij gor ud (vestj.) afgjort og

udslettet; do ka gor dt ud få wå's (D.)

afgore sagen for os; gtjr H ud få kål

(vestj.) gore karls arbejde; ka do gyr 9r

uwd? (Agger) er du i besiddelse af

kræfter og forstand nok til at varetage

gerningen? han gor H ud få tåw (vestj.)

gjorde to mands arbejde; han besluttede

at gore det ud til enden, Kr. V. 30 o:

holde ud med det; gor jæn reri ud (D.)

nedsætte en ved ufordelagtig omtale; gor

dt gåt ud få jæn (sts.) tale godt for;

hår do nåwH o gor ud aw ? (D.) o : noget,

som du kan gore i penge? han gor moj

ud a hans smor (sts.) tjener mange
penge ved sit smor; æ dæjn go gråw
moj uwd a mæ, da æ gik te skuu>9l; de

ær æn ste, hun Uj^r o kom, fo dæ blyw^r

hun gor noj uwd å (Agger) vise opmærk-
somhed, kærlighed; wi ska gør uwd o

wo får (Lild) vi skal holde af vor fader;

gyr do noj uwd å, te æ hruqdr di luw?

(Agger) O: er det dig imod, bryder du

dig om, at ... ; æ præst gyr moj uwd
å, te har ær hofliq (sts.) præsten sætter

pris på, at born er høflige; g— ved:
de kan a it gør ve' (Agersk.), han ka

ek gy wej 9r (Agger) = rgsm. , det er

sket uden hans gode villie (alm.); han
ka gor nåwH ve' H (D.) o : udrette noget

ved arbejdet; „kol^n (flt.) tøt ene énda,

de wa war, dh bléw jolw] så wit

we 9^ , Grb. 57. 40, . . . gjort såmeget

ved det; dær ær et ve' o gyj9r (D.,

vestj.) = rgsm.; gy we fesk (Agger)

gore fisk rene; få hunden gjort ved, Kr.

VII. 158, få hunden gjort istand til kog-

ning eller stegning; alle fårene blev gjort

ved, Kr. IV. 215. 302 o: beskyttede el.

rensede ved trolddom; „gore ved et

kvindfolk" (Vens.) have samleje med;
„han slor om sæ å banne å gjy ve i

en fole ti% Jyd. II. 27. l o: skaber sig;

de æ gor ve' ham lisom æ hål ve æ hun

(D.) O: han er skabt med det, kan ikke

lade det være (alm.), også: han er ved

trolddom tvungen til det; „de hæ stehlen

wa nohanne gjor ve ham", Blich. Bindst,

jfr. Kr. VI. 167. 233; jfr. Aasen gjera, isl.

gera, sv. gora; gjæres; efter-, for-, op-,

ren-, sort-, stor-.

gjorebrev, no. gorbrow æn (Nord-

slesv.) det stykke læder på knipling-

skrinet, hvorpå kniplepindene ligger.

-gjorelse, no. se for-.

gjorende, tf. se god-, til-, ud-, ved-.

gjorepind, no. gyj^r- el. gøj9rpin

æn (vestj.) den femte pind ved strikke-

tojet, som går om, mens de andre bliver

siddende.

gjøres, uo. se gjæres.

gjoresyg, to. gøj^rsyq (Holstebro)

forstilt syg; gøj9rsyq æn no. gjoresygdom.

gjorevild, to. gorvil (vestsiesv.) for-

virret, fuldstændig i urede med , hvad

man skal gore.

gjoreværk, no. gdj9rværk æn{S[ahy),

de ær et ant en gøj9rværk, forstillelse.

gjoreæg, no. gyj9rek æn (Malt, D.);

i gy9rek et (Valsb.) — ægget, der bliver

j

liggende i reden for at lokke honsene

30 til at gore
;

jfr. vrimmelæg, vrøvleæg.

gjoreærinde, no. gyj9rær9n æn(D.);

giirærdn et (vestslesv.) — et ærinde, man
gor sig et steds hen, uden at have det:

å, de æ nåk bår æn g—; jfr. snylte-

ærinde.

gjoring, no. se gjorn.

gjoring, no. gyj9r9ti æn (Agger)

arbejde; hwærn hå law9d dæm stuw9l?

— de ær a Hans snæk9rs (snedkers)

40 hans g— ; de war æn sær gøjdr9ri (Holmsl.)

I det var noget lojerligt arbejde; se af-,

1
efter-.

I
gjorn, no. jon flt. (Vens.); ggr9n de

(Mors)
; gor9ri de (Vejr.)

;
gør9n de (Thy)

;

gon best. -9n (S. Sams); §en best. -9n

(N. Sams) — fint uldgarn, som købes,

ikke hjemmegjort; det skal være tvundet

og kaldes saa går (Sall.); enløbet nævnes

det gån (Vens.), går (Sall.) ; ta mæ jon,

h^jon æ gud (flt.) garnet er godt (Vens.);

læ mæ fo non flij9r jon (sts.); jfr. Kalk.

gom, ligeså Rietz; garn, tråd.

gjorlig, bio. gydrl9 (Thy, Vejr.) ;
^y9rl9

(Løgst., Lindk.)
;
gøjsU (Hmr.) ; jørli (Ven-
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syssel) — 1) høre, se noget g—, tydelig,

klart; de æ gyjprh o sip (vestj.); „så hét

hqj jørli, de owrdn „dh go dk te gu-u-u"

fur wejst9r e klæti" , Grb. 131. 34, så hørte

han tydelig, at ordene: »aldrig gå dig

til gode* for vesterpå ad klitten. 2)

gyjdrl9 (Agger); to., som kan gores;

se u- ; jfr. gldsk. gør, gørle, gørlig, Kalk.

;

isl. gerr, gorr, gjorr, fuldkommen, beredt.

gjorning, no. gornøri een (vestslesv.),

æn gornsri målt er en dynge byg, der

ligger til spiring, efter at det har ligget

i støb; se gjær, gjæres.

gjornnål, no. jonnol æn flt. -nol

best. noUn (Vens.) — stoppenål; jfr.

garnsynål, uldnål.

gjortler, no. jøtUr i best. -i flt. -ar

(Vens.); gytUr æn -dr (Agger) = rgsm.

;

en håndværksmand, som forfærdiger støbte

genstande af messing og tin ; Hovmanden
sprang over dyben kær, der stod to

gjøtteler og flåede en mær, Gr. GI. d. M.
III. 57. 5; ordet bruges i Vens. om en-

hver metalarbejder, her brugt om kedel-

flikkere, der er samme slags folk som
rakkere; oprindelig en, som fabrikerede

bælter; jfr. htsk. giirteler; giirtel, bælte;

mnt. gordel Sch. Lubb.; se gjord.

gjøs, uo. se gjæres.

gjov, no. se gjav; to. se gjæv.

gjovling, no. se gjævling.

gjovning, no. se gjøbning.

gjovr, no. se gjord.

gjål, no. uo. se gjelde, gjæld, gjælde.

gjalder, to. se gjalder.

gjår, no. se garn, gjord, gjær.

gla, to. se glad.

glabber, no. glahdr é best. -3 flt.

-9r (Vens.) mundrap kvinde; er det be-

slægtet med glap (s, d.)?

glabberhoved, no. glabarhua é best.

-hwdt (Vens.) sludderhoved.

glabberisvint, no. glahariswe'nc æn
(Vens.) ^ glabberhoved; smstn. af glab-

ber-gesvint.

glabberrov, no. glab^rrøw æn best.

-3n (Vens.) = glabberhoved.

glad, to. glå flt. glå (D., vestj.,

Sall., Davbj., Bjerring, Rødding, Norl. h.,

Heil. h., Støvr.); glaj el. glåi flt. glqi

el. glåi (Plougstr.)
;
glaj flt. glai (Andst,

Søvind, Røgen, Torrild, Linå, Sporup, Lisbj.

Terp, Viby Årh., S. Hald, Halling, Nim-
tofte, Ålsø); glai (Vodder), glaj (Gram,

Valsb.), flt. glqi, disse former veksler i

Sønderj.; gla (Rårup, S.Sams) — 1) =
rgsm., fornojet, veltilfreds; præjstdn sæjp

nåk så glad (Hads h.), Kr. IX. 252;
a wel gi jær æn guwd då o æn glå

awt9n (Agger, alm.) o: å, gå pokker i

vold, jeg bekymrer mig ikke om jer;

glaj ve — det, man har; glaj te — det,

man venter (Søvind s.); han wa så glå

10 we hans søjst^r (Agger) ; han gor sæ æn
' glå då (sts.) o: holdt sig lystig, drak

sig tuld, jfr. dag s. 170. 5; „æ ær liJc

glaj!^ soi han, æ dræri, han gek å grå^r

\

(Valsb.); q' æ liq glå (D.) det er mig

ligegyldigt; han vå slæt int glaj te ol de

hok, han feri (Valsb.) . . . ikke glad ved

alle de hug, han fik ; larnt æ glo (Vens.)

;

„mi kuæn å min bøn vil blyu glaj te

dæ", Yuelb. 38; di ær il nåk så glå

20 we å broq rændiisbgd^n såm å ta Øjer

ijn hawbpd næ d9r æ nøj haw (Lild) o:

de er mindre glade ved at bruge rednings-

båden end ved at tage deres egen hav-

båd, når der er nogen søgang; han wår

;

et mijdr glå eH te sæ sjæl (vestj.) o: han

i havde ondt ved at bevare frimodigheden;

de æ sær, do ka vær så glå, do æ så

pjalt9; do ka sawt vær glå, do hår et

I

rdw o sæl (vestj.), hvorfor? — jeg ved

30 det ikke ; for at udtrykke glæden findes

mange udtryk: så glå som æn nyslaw^n

toskæpfi; så glå som sæjstan (vestj.);

jfr. Sgr. XI. 41 ; så gid som é mas
(marts) jemdrlam (Vens.); så glaj som

dijHe! (Vejle) som dertil o: overmåde

glad; di hlow så glqi, te di hopdt

(N. Slesv.); han æ så glqi som han

vå kihrH i æ rdw mæ æn tæhknyw
(Vodder); så glo som haj wa fip9 i hans

40 røw mæ i døw tæUknyw (Vens.) , som

han wå filkH i æ rdw mæ æn tæUknyw
(D.); som han hlow sko9 i rhwdn mæ æn
tæhknyw (Vor h.); så glå som syw tqr

sil i æn puw^s, som syw for i æn fawn
sim, Sgr.V. 32. 204-5 (Himmerl.), el. som

træf el. fæm el. syw fuwdr i æn lån

(Thy), el. som fæm for i jæn tywr

(vestj.), el. som syw talær'k^nar i jæn
puu>9s (Lonb.), el. som æn mus i målt

50 el. som æn råt i æn sur wåst (vestj.),

el. så glaj som æn fis i æn pa stomp-

hwos9 (Vejle) ; om overstadig glæde bruges

udtr. han æ så glå, han ved et hwa hijdn

han vel stg g, el. hiva fuw9d han vel sæt
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ve æ jowr, el. te han et ved, hud^n han

vel væn sæj, el, te han slor åp o slor

spelslcid {yesi].)', enken siger om frieren:

han wa så glå ve æ har, te han wa
færd ve 9r å er dm (vestj.), Sgr. XI.

120. 249. 2) lysende, klar; æn glå il,

låml brindr glå (D.); jfr. Aasen glad,

isl. glaSr; glat, glæde; hjærte-, kiste-,

sjælden-, sjæle-.

1. gladder, to. glardr (Holstebro) ; de

ivar så gi— fræ æ mår aiv, æ sowdl

sicændr så gi— , klart, lyst.

2. gladder, no. lordags gi— gir son-

dags bladder (vestj.), klart vejr om lor-

dagen giver rusk og regn sondag, også:

æn gladdr lowrda gir æn skrondd synda,

jfr. Kr. VI. 271. 173.

glædelig, bio. glajpU (Lb., D.) =--

rgsm.; med glæde; de gowr han så

glåU (Agger); de gek så glajdld, om et

arbejde, der går let fra hånden; de smot

gi— el. tval så gi— nijpr (D.) om mad,

der ej smagte godt.

glaffe, uo. glqf glafdr glafdd (Ag-

ger; Mors) — 1) gø iltert, om hunde.

2) bruge mund, om msker,

glaj, to. se glad.

glajs, no. uo. se glans, glanse, glas.

glam, no. gla9n æn (Røgen) gøen

af hunde; jfr. Aasen isl. glam, itk. larm,

bulder; hunde-.

glamhul, no. glamhwdl e best. -hwolt

Ilt. -hwbldr (Vens.; ligeså vestj., Thy,

Vejr., Hovlbj. h.) lydhul på kirketårnet.

-glammer, no. se morgen-; jfr.

gladder.

glams, no. [glams æn} (Slet h.) plud-

selig griben fat med tænderne, hundebid.

glamse, uo. [glams] (Slet h.) bide

efter en, snerre, om hund; tig. tiltale

en hårdt og vredt, om msker, se gamse.

glamivindue, no. glamwejd e best.

-tvenc flt. -wejar (Vens.); glawdn æn -9r

(Mors, Tliy) =- glamhul.

glamvinduehul , no. glawanhwål

æn -hivåUr (Lonb., Ulvb. h.) -= glamhul.

glane, uo.

glan -or -t -t (vestj., Thy, Agger, Vens.);

glan glan glan glan (Agersk.) —
glo efter, stirre hojt efter; hons æ
do glondr ætdr ? (Vens.)

;
jfr. Aasen glana,

stirre, kige; isl. gla5na? — klare op.

glans, no. glaJs i best. -i (Vens.);

glans æn (vestj.); glans æn (Agger) =

de^o

rgsm.; glajsi æ go9n å' ham (Vens.);

glanslærdd (Agger) = rgsm.; jfr. Aasen

glans hak., htsk. glanz.

glanse, uo.

glans -9r -dt -dt (Thy); tf. glanst (Vejr.;

Mors)

;

glans (Agger);

glajs glajsdr glajst glajst (Vens.) —
glinse, som blankt metal, når solen

skinner på det; jfr. glinse, glise.

glap, to. glap (Malt, Andst, D.,

Agersk.) ubroddet, om hesten i glat føre

(Agersk.); de æn glap før (D.) et føre,

hvori man kan køre rask; di æ gi—
fcordn (D.) rask kørende; de §ek eMa
gi— (D.) gik let og rask; glap o æ
såkdr (D.) rask tilbens; de æ få glap

(Holmsl.) om hvad der ikke slutter stramt,

men går for glat, f. eks. låget på en

æske osv. ; se glabber.

glapmundet, to. glapmond (Holmsl.)

om den, som ej kan tie med hvad han

skulde.

1. glar, no. glar æn (Agersk.); æn
grow gi— , stor glathed, som når der er

islag.

2. glar, to. glar (Agersk.) glat, blank,

æ is æ glar; jfr. giet.

3. glar, no. glar é best. glara (Vens.);

glar de (Lonb. ; Gjern h.)
;
glar de (Vejr.,

Lild); glår de (Mors, Thy) — 1) glas som

stof, se glas. 2) timeglas; ,hui stændig så

wæender do glarred?", And. Begr,, hvor-

for vender du så stadig timeglasset? jfr.

Aasen, Rietz glas (s. d.); isl. gier itk.;

glaar, glar gldsk., se U. Bl. I. s. 41, Kalk.

glarbjærg, no. glarhjæp æn (Lb.)

i æventyrene, glasbjærget; den forladte

hustru kan ikke komme over glasbjærget

og nå frem, hun må have hænder og

fødder beslået hos smeden, Gr. GI. d. M.

11.41, får jærnsko med brodde, Gr. Æv,

I. 200, bliver skærpet, Kr. VII. 345 flg.,

får kløer af jærn, J. K. 298 ;
prinsessen

er af trolden ført ind i et gi— ,
Gr. Æv. I.

212; sidder på et glarbj,, hvor hun skal

vindes af bejlerne, der skal ride op ad

det, Gr. GI. d, M. I. 215, med et sølvæble

i hånden, Kr, Ævent, 176, et guldæble,

J. M. 43, Kr. Æv. 280, Sgr. VI. 140;

dronningen er af en trold ført op på et

gi—, Sgr. VIIL 194; prinsessen føres op

på et gi— for at tages af trolden, Kr,

VII. 128; på flugten kastes et havrekorn
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bag dem, Gr. GI. d. M. II. 48, en glas-

perle, Gr. Ævent. I, 43, som bliver til et

gi— og stanser trolden; heksen bor på
et gi— syd for sol, vest for måne, Kr.

Æv. 330; jfr. Gr. GdF. 15 flg., Asbj. I.

184. 262; Mullenhoff s. 386. 445. 457.

473; Strackerj. nr. 621; Grimm K. M.

nr. 20. 93. 117. 193, Z. f. M. II. 384,

III. 313, Nederl. Volksk. I. 121 anm.,

Bartsch I. 493, Panzer, Bayerische Sagen

II. 468 flg., Grimm Myth.^- 781, 796 anm.;

Liebr. Gervasius s. 151 flg. med mange
henvisn., Liebr. Volksk. s. 100. 191; Sv.

Landsm. Smarra Meddeland. h. 31 s. GVIII

Lindormen ock glasbårget.

glardor, no. glardar æn (vestj.) glas-

dør; der var en dor med en stor rude,

sådan en gi—, Kr. V. 235.

glarkiste, no. glarkej9st æn (Lb.)

glarmesterens glaskiste; i ældre tider gik

alm. „ kjeltringerne " med en sådan, se

f. eks. Sgr. IX. 20: en glarkiste, der

havde form af et skatol, bar Skjelle-

Simon på ryggen, han var nemlig glar-

mester; jfr. glaskiste i betydn. rumpe,

Sgr. X. 164. 45:^ (Sælland).

glarkrus, no. glarkruws æn -kruws

(Lild s.) glaskrus.

Glar-Maren, no. brændevinsflaske;

i udtr. „lirke ved GI— M— " (Asdal,

Vens.).

glarmester, no. glarmæstdr æn -dr

(Lonb., vestj.. Vens.); glårmæstar æn -dr

(Agger) — 1) = rgsm. ; di får hår eti^n

guwd gi— van (vestj.) kan siges til en,

som står i lyset for en anden, ofte fojes

til: får så håd han såt vinidr i di row,

alm. ; hwæm hå tvæt glårmæst^r te dæn
ruwd ? (Agger) o : har slået den ud ; se

ruder. 2) en natmand (Vens.), Kr. IV.

105. 145, VIII. 192. 320, Sgr. 111. 228;
jfr. blikkenslåer, glarkiste, glaser, kjeltring.

glarsko, no. i æventyrets slutning:

jeg havde også et par glarsko, men da

jeg kom ud, stødte min fod på en sten,

og jeg måtte gå på mine bare ben, Kr.

VII. 256; vi kom ind i en hæslig stor

stue, der stod gi— runden om ved

siden, sts. s. 78, se glartræsko.

glartold, no. glartdl æn (Lild s.)

glasprop.

glartræsko, no. i æventyret: de

gav mig et par gi— på mine fødder . . .

da jeg kom ud på stenbroen, gik træ-

40

skoerne i smadder, Kr. V. 82, jfr. * brød,

papirskjole, smorhat, øl; se glarsko.

glarvogn, no. glaruwn æn (Liinb.);

glårwuwn æn -wuwn (Agger) — 1) kyj^r

mæ æ gi— ^ gå til kros med sin flaske,

el. lade brændevinsglasset gå rundt. 2)

flt., briller (Agger), se glarojne.

glarojet, to. glåryw3t (D.) = glas-

ojet (s. d.).

glarojne, no. glarywn flt. (Lonb.,

vestj., glds.); glarotpn flt. (S. Sams, Sø-

vind s.) — briller; heksen tog hendes

gi— på, de var 18 alen lange, Kr. Ævent.

139; jfr. Kalk. 11. 51 glarøgen, Rietz

glarauen.

glas, no. glas é best. glast flt. glas

(Vens.; Heil. h.); glas æn glas (D., Øl-

god, Andst) ; flt. glas (Vejr.)
;

glas æn
glas (Thy, Agger); glajs æn glaser el.

glajs (Mors; Øst. Sall.); glas et glas

(Sundv.; Agersk., Bradr.); flt. glas el.

glåsdr (Fjeldstr.); flt. glas el, glaser (Da-

ler); gla9s et glas (Fjolde); glas et glass

(Røgen; Søvind s.) — 1) = rgsm.; både

stoffet, glas de (Agger), og hvad deraf er

forfærdiget, glas æn (Agger) : ølglas, rude

osv. ; læ wås sip hu-a do hår i æ glas!

siger den, som en dram bydes, når man
forsommer at drikke ham til (Andst);

tre glas, et med vand, et med øl, et med
brændevin, stiller pigen på bordet, når

hun vil se sin tilkommende kæreste (s. d.),

Kr. VIII. 365. 648. 2) et vejrglas (Søvind

s.). Jfr. Aasen glas, htsk. glas; lat. glesum

el. glessum, germ. låneord, rav; glar,

glise ; bord-, brille-, brænde-, brændevins-,

snapse-, spejl-, stunde-, time-, ur-, vand-,

vejr-, vindues-, vin-, øl-.

glasben, no. udtryk om kirtelsvage

horns ben ved 14— 15 års alderen med
hentydning til, at de brækkes let, Kr.

IX. 3. 25.

glasbjærg, no. se glarbjærg.

glasdot, no. glasdåt æn -ddt (D.)

glasprop.

glasdor, no. glasda^ æn (Søvind s.)

= glardor.

glase, uo. glas -dr -H (Lb.); o

gi— æ påpr, frembringe blanke streger

på de sorte lerpotter; dertil bruges en

buttet, glat sten, der trykkes fast mod
potten, mens denne drejes rundt; stenen,

æ glåstipn, er afbildet Sehested Jyde-

potteindustri s. 9 „ glasursten ", arbejdet
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beskrevet s. 10; glds é eq (Vens.): hon

glåst éqan te ds o: pillede de hårdkogte

æg med skidne fingre og rensede dem i

munden.
glaser, no. glaser æn -f)r (Andst);

g/gsr'r æn -9r (Sem, Agersk.); ^\.. glasdrs

(Fjolde); glqs9 æn -rd (Sundv.) — glar-

mester; jtV. htsk. glaser.

glasesten, no. se glase.

jfr. glar, gledder, glej, glinder, skred,

smut. 2) fin, pyntelig: hon æ så glat

som æ smæjs kat (å dæn vår jærngrå)

å Jcpn som æ skræprs hon (N. Slesv.),

næppe i -god betydning; „så glat å snøq

som i slekd kat", Grb. 96.. 6; fig. så glat

som æn sleJcH kat (D.)
;
„så glat, mé ka

skri okå'l åpå' ham i é pa skow^ træskur

(Vens.), kr. IX. 209. 12; ,sv. glatt, dsk.

glasfod, no. glqsfuwod æn (Agger) lo glat er kun den htske form af glad'

rgsm. : foden af et brændevinsglas

f. eks.

glashård, to. glashpr (D.) = rgsm.;

hård som glas.

glaskare't, no. = glarvogn (vestj.).

glaskrukke, no. glåskrti^ æn -dr

(D.) apothekerflaske; bliver i æventyret

hængt på svaleungen, at den kan deri

hente „kjonheds vand", Kr. V. 160.

Aasen under glad ; mht. glat, ghtsk. klat,

betyder glinsende, jævn; isl. glaSr, lys,

blank, skinnende, klar; glide; smadder-.

glathåret, to. glathors (D., vestj.,

Agger) == rgsm., f. eks. om hårlaget på
velrøgtede kreaturer.

glatskoet, to. glatskuw9 (D.) om
heste, der i glat føre ej er broddede.

1. glatte, no. glat æw (Agger) glat føre;

glasmur, no. i æventyret udenom 20 og ka ek go i de hæ glat; jfr. Aasen gletta.

slottet, Sgr. XII. 124.

glasperle, no. glaspal æn -dr (D.,

glds); nu -pærl; glaspærol æn -pærlsr

(Agger) rgsm.

glaspil, no. J. T. 338, en pileart,

salix viminalis L. (Silkeb.).

glasse, uo. glas -dr -dt -dt (Agersk.)

sætte ruder ind; uden obj.

glassepons, no. glas^rpons (Lonb.)

en bolle pons.

2. glatte, uo.

glat -dr -at (vestj.) ; ft. tf. -ad (Agger)

;

glatm -ar -t (Vens.);

glat -9 -dt -dt (Søvind s.) —
gore glat; glat sæ å'p (Vens.) pynte sig;

hun wa wej dr o glat sæ (Agger) o: ved

at sætte sit hår, det blev glattet med øl

for at kunne holde sig længere; o glat

ud g dt (D.) udjævne noget, der er gjort

so galt ; se gotte.

glassere, to. glasi'pr (D., vestj., Ag-

ger) sætte glasur på; glasi'prdt gryddr,

påpr o: emaillerede; han æ glasi'prdt

indni' (D.) kan siges om den, som kan

tåle stærke sager.

glassering, no. glasi'jdrdi^ (vestj., Ag-

ger) glasur, emaillering.

glasskab, no. glasskav et (Søvind)

skab med glasruder i doren.

glasslot, no. står i æventyret på 40

bunden af havet, Gr. Ævent. I. s. 28.

glastag, no. i tim.: dæn, dær hår

glastaq o si æpn hus, ska et smid stijdn

o anprds (vestj.).

glasojet, to. glåsywdt (D.); måske:

glajsywd (Vens.)
;
glqsywd (Agger) — om

en sygdom ved hestens ojne, der viser sig

i mangel på farvestof i regnbuehinden;

jfr. mnt. glasseoge, Sch. Liibb. „ein auge

glatteise, no. glapls æn (Mds. h.)

glat føre, se glatting.

glatting, no. glatdri i best. -i (Vens.)

glathed, om føret, som når der er is

om vinteren; mæ ka hbtd énc kom huws
åmæ't, sån i gi— ær 9.

glatvæk, bio. glatvæk (Søvind s.);

glatwæk (Agger, Vens.) = rgsm.; jfr.

Grb. 27. 50.

glaven, no. se glamvindue.

glavse, uo. glaws glaws9r glawst

(Vens.); nt. glam^r (Lild, Mors) — æde
med grådighed, hwant ær d, do ser å

glawsdr i føan ! (Vens.) ; om svin : smaske

;

jfr. Aasen isl. glefsa, snappe efter noget.

glavsevorn, to. glawswdrdn (Lild)

hengiven til frådseri.

gie, no. uo. se glæde.

gled, no. = rgsm. ; de wår læti ^^*^

mit glasåhnlichem ringe um den stern. " so w;t fæk ham o gie (Agger) på gled; kom
glat, to. glat (Vens., Thy, Agersk., I i glej (Vor h.); se glide; skred, slid.

Bradr.)
;

glat el. glat flt. glat bio. glat gledde, uo. gledd -r -dt gleddt (Andst)

(Søvind s.) — 1 ) = rgsm. ; æ is ær glat

(Agersk.) ; så glat som æn spæjl (vestj.)

;

ska a giede dæj? om bom: tage under

armen og føre
;

jfr. 2. daje.
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1. gledder, to. gled3r (Plougstr., Malt,

Andst)
;

gler9 (D.)
;

gledrt bio. (Vens.) —
glat, om is og glat føre; de æ så gledrt

i da^ me æ we å skri åkå'l (Vens.) det

er så slibrigt idag, man er nær ved at

skride omkuld; æn æ pæn gleddr (vestj.)

om ko el. hest, der har glat, blankt

hårlag.

2. gledder, no. glear (Ze(Vens.)
;
gledsr

æn (Agger) — glat, slibrigt føre (Vens.);

de war i jæn gleddr (Agger) f. eks. om
en skrivebog, hvor alt blækket er tværet

ud over bladet.

gleddersort, to. glerswot (Holsteb.)

glinsende sort, kaldes også glis swot;

han ræj o æn gled9 swåt (el, -hmj, -rø)

hæst (Agger), se glejsort.

gledderværk, no. gleddrwærk de

(Agger); gledrwærk de (Vens.) — om
hvad der er udtværet, skrift f. eks.

gleddre, uo. gledsr -dr -t -t (Ag-

ger)
;
gle3r gle9r gledr gle^r (Vens.) tvære

flydende, især tykflydende, vædsker ud,

om klister el. lign.; hans skrywhgq wa
hipl øw^gleddrt; de æ noj skit blæk, fo

de gledr9r uwd (Agger); jfr. gloddre.

gleert, bio. se gledder,

1. glej, no. glej (Lild) den oprindelige

betydn. er sagtens: blankhed; nær sipl

skønt å fyxpdr stow i glej; de hå trofdn

æn sjæhn gåti te haw hår stån i glej o:

ligge rolig med spejlblank, skinnende flade.

2. glej, to. glej (Ang., Fjolde) — 1)

glat, så gi— som æn odl (Ang.); jfr.

giet, glat. 2) mild, varm, om solskin:

æ sol æ få glæj (Gram); se glad; jfr.

plt. glei, glat, Schiitze.

glejning, no. glæjn^ti æn (Ang.) et

glat sted: d æn gi— ær æ re9nt i nøj

får æ hær ohr kun skur (glide på is)

i min daw.

glejsort, to [gléjswof] (Mors) glin-

sende sort; se gleddersort, glindsort.

1. glemme, uo.

glæm -dr glæmt glæmt (D.); ft. glæmt

(Agersk., Bradr.);

glæm -9 -t glæmt (Søvind s.);

glæm -9r -t glæmt (Agger, Lild s.);

glem -dr -t glemt (Vens.)

^ rgsm. ; di glæmør nåk^ dær lok skal,

mæn di glæmsr et, dær stæl vel (vestj.);

han glæmdr ek hans mon hjæm o: han
snakker meget'; do glæmdr da, guivdlåw,

ek dæ sipl (Agger) du glemmer da, gud

være lov, ikke dig selv, siges til den,

der nævner sig selv først; når man
glemmer noget i det samme, man vil

sige det, hedder det, at man har spist

det, Kr. IX. 77. 820; i æventyret glem-

mer manden sin elskede, når han tager

skjorten af, hun har givet ham, Sgr. VI.

136, når han drikker el. spiser, Gr. Æv.
I. 57, Kr.Æv. 313, Sgr.VI. 118; når hans

hund slikker ham, Gr. Ævent. II. 93
;

jfr.

Arnås. 11.419, Qvigst. Lapp. Ævent. s. 1 1

,

Mhofl" s. 400; kysse, spise; en glemsels-

drik, Wigstr. I. 259; se endnu: Asbj. I.

234, Arnås. II. 438; Llebr. Gervasius s.

1 59J Grimm Myth.^- 888, anm.
;

jfr. Aasen

gløyma, isl. gleyma; sv, glomma; for-.

2. glemme, no. glæM (D., vestj.) i

udtr. de æ gon mæ a glæm (Agger, alm.),

det er gået mig ad glemme, o: blevel

glemt.

glemmebog, no. glæmbgq (D., vestj.)

= rgsm.; skryw H i æ gi— , o: lade

noget gå i glemme.

glemmen, to. glæman (Thy, Lild);

glemi el. glem^n (Vens.) — glemsom; di

gamdl æ møl glænidn (Lild) ; næ me (man)

wo ganpl, wo me ås9 glénpn (Vens.).

glem-mig-ej, no. J. T. 320, en

plante, myosotis L., se for-.

glams, to. glæms (Mellemslesv.) =—

glemsom.

glenasom, to. glæmsom (D.)
;
glæm-

som (Agger); glæmsdm (Søvind s.) =
rgsm.; du er nok gi— , ligesom Skinder-

holms hest, den kunde ikke huske al

vende, når den kom til æ ende, el. den

kunde ikke huske, når den sidst fik hug,

og så fik den endda af pisken fra morgen
til aften, Kr. VI. 329. 124.

1. glene, no. gien æn -sr (Agersk.,

Bradr.); huk. (N. Sams); glij^n æn (S.

Sams) — en lys åbning blandt skyerne:

dær ær æn gien om æ sol (Gram); jfr.

Aasen glina uo., have en vis glans; Bietz

glena uo. lyse, skinne; glena no. lys

rand ved horisonten; glenne, glinning.

2. glene, uo. klare op; de glipn i

wæst9r (S. Sams).

glenne, uo. gleni -9r tf. -9r (Vejr.),

de glenidr i æ skyj, om lynglimt, om
klare steder i skyerne, når himlen er

overtrukken; se glene.

glente, no. glent æn (vestj.) = rgsm.,

en rovfugl, falco milvus, vistn. fremmed-
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ord, se glæde; jfr. Sgr. III. 155.855, VII. ! gli9 do nåh a' æ pin! J. M. 59; jfr.

!220. 820 kaldes : fiskerumpe (Sælland), se

Sgr. V. 78. 629; Nyrop, Navnets Magt

s. 128.

glerre, to. se gleddre.

glerrias, no. det er en sur gi—

,

om den falske, Kr, Ordsp. s. 90.

glersvot, to. se gleddersort.

giet, uo. se glitte.

giet, to. giet el. gletd (Bradr., Agersk.) lo

glat, om føret; de ær så giet it gå^n

(Bradr.) el. et gletd gådn; jfr. glat.

glib, no. glijb el. glic^b i glijb (Vens.);

gliø æn glijb (Mors, Thy, Agger, Rkb.

;

Sall); gliv et (Søvind); glib (Hundsl. s.);

glif æn glif (syd f. Ribe ; Agerak.) — et

fiskeredskab af forsk, former i forsk, egne

;

syd f. Ribe et garn i en kvadratisk ramme.

Aasen glida, lidet brugt; htsk. gleiten,

mnt. gliden, Sch. Liibb., besl. m. glat

(s. d.), gled, gledder; skride.

2. glide, no. glid æn -dr (D.) et for-

slidt eller åbent sted i „rørene" (s. d.)

på væverstolen; slige steder må undgås,

da der medfølger tynde steder på det

vævede toj.

glidebane, no. glijhån æn (Lindk.)

= rgsm.

glien, no. uo. se glene.

glime, no. glim æn glirnør æn (S.

Hald) udhuggede åbninger i rørene på
sø, hvorigennem man skyder ænder; jfr.

Mb. efter Blicher; se eng. gleam, sol-

stråle.

glimmer, to. glemsr (vestj.) glim-

man skyder foran sig til flynderfangst ; i rende ; så gi— som kobber, Kr. V.

vestj. et garn, udspændt over en aflang, 20 glimmerløv, no. i gåden om him-

iirkantet ramme og således støttet, at

det danner en figur, som et afløftet tag

af et hus, med den åbne ende ud mod
fiskene, som drives ind i det ved puls-

ning med en rive (kroje), også til ålefangst

(Agger); jen gik uwd mæ glijb å æn
najdn fuh mæ ham mæ æn krøjsr, sånt

æn slaw rhskab, som han gik å raqt

mæ i rædd (tangen) d'po bon fbr å jæn

len: et lagen fuldt af gl^— , Sgr. III.

182. 962, o: stjærner.

glim.meroje, no. stjærne, se him-

mel 1
;

jfr. Sgr. IX. 48. 197.

glim.p, no. se glimt.

glimre, uo. glemør -mrdr -H (vestj.);

ft. glemdrt (Agger) =-= rgsm.; kun lidet

brugt; de glemrdr som katskit i monslcæn

(vestj.) el. Iis9m katskit po wæq (Agger),

phn i glijban (Lild s.)
;

glib (Andst h.) so spottende, om noget, der skal tage sig stort

beskrives som et fiskegarn udspændt på
en bojle og fæstet til enden af en

stang; jfr. Kalk. glim, der mulig er

trykfejl; Aasen glip, garnruse med bred

åbning; Rietz glip med henvisn, til glipa,

gabe; plt. glipe el. glipp, Schiitze; glippe

no., fælde; glippen uo. glide; stryge-.

glibe, uo.

gliv glivdr glivdt glivH (vestj.);

glijb -dr -96 -9d (Agger) —
fange fisk i glib; gliv ol (S. Hald).

glibmand, no. glivman æn (Fanø)

en af fiskerbådens besætning, se præst.

1. glide, uo.

glij -9r glæj glæpn (Andst, Agger);

glif -9r gléj (?) gléj^n (?) (Lild)

;

ud; „de præqtiqst å mjæst glemri slat"

,

Grb. 111. 87; sædvanlig bruges glanse,

glise, skinne
;

jfr. Aasen, Rietz glim, glimt,

ligeså glsvensk; Aasen glima uo., eng.

gleam; htsk. glimmen, glimmern.

glimt, no. glemt e (Vens., Gjern h.)

;

glemt itk. (S. Sams); glemp æn (Andst,

D.)
;
glemt el. glemp æn (Agger) = rgsm.

;

a so æn glemp a' ham (D.) ; et lyn (S.

40 Sams); jfr. eng. glimpse no., htsk. glim-

men el. glimpen uo. gløde, skinne;

skimpe; oje-.

glimte, uo.

glemt el. glemp -9r -9 -d (Vens.);

ft. tf. -9d (Agger);

glemp -dr -dt (Andst) —
gli gli9r el. glipr glæj glæj9n (Hor-

,
skinne, blinke; æ lysdn glempdr; guld-

num h.)

;

1

slottet glimpede derude på havet, Kr. V.

gli glir9 gie giet el. glæj9n (Åbenrå); 168; lysdn9r 9t? — ja, de glemt9r te

gli -9r glæj glæj9n (Ang.); so war (Agger); men: do ska nåk hæn

gli glir9 gle9 glæj9n (Sundv.) —
= rgsm. ; ordet er ikke alm. ; mi hån, mi

fuw9d glæj (Andst h.) ; i et rim fra Malt h.

:

nær æ haw9r vel skrij, vel æ ol glij; no

i di særi, æ tøqps do sej9r o glemper o:

klipper med ojnene; han glempdd aj mæ,
blinkede ad mig (Agger)

;
jfr. Aasen glimta,

sj. ; se glimre.
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glinderfrø, no. glihdrfrø (Vorbasse)

frø af forsk, pileurter, polygonum L.;

betyder vel oprindelig: glinsende, glat

frø; jfr. gnidesten.

glindre, to. ^?mar (Agersk.; V.Ved-

sted) glat, om is, om føret på vejen;

betyder sagtens opr. glinsende; jfr. glat,

gledder.

glinds, no. giens æn giens (Agger)

en slags dorg; men medens man bruger

madding til dorgkrogen, er krogen, der

her bruges, dobbelt (el. trekli?ftet) , for-

synet med en skinnende blank metalfisk,

der lokker makreler til; ved ryk i linen

søger man at hage krogen i makrelerne.

Når fiskerne ved nattetid driver med
sildegarnene, bruger de jævnlig glindsen.

1. glindse, uo.

glem -&r glenst glenst (Vejr. ; Mors)

;

9HJs 9kP^^' 9kM ghJM (Vens.);

glins -d -H (Søvind s.);

giens -9r -t (Agger)

= rgsm,
;

„da glinsed hun øwr hiele

hinner ansigt", Blich. Bindst. ; bruges

næppe meget; glensdnd^s (Agger); jfr.

htsk. glinzen; glanse, glise.

2. glindse, uo. giens -9r -t -t (Agger)

fiske med glinds.

glindser, no. fanden vilde skabe

ænder, men de blev til glindsere, Sgr.

V. 39. 323, gyrinus; se hvirvler.

glindskjole, no. glenskowl æn (Gjern

h.) regnkappe, se gliskjole.

glindsort, to. glinswot (Mors) glin-

sende sort; se glejsort.

glinning, no. glin^ri æn -9r (D.);

glindr æn -ar (Lb.) jærnplader, gennem-
hullede til fire som, til at slå under

træskobederne istedetfor hover; tremme-
værket i en laksegård; jfr. glene, hove,

stamp.

glint, no. glint æn (D.); glent æn
(Lb.) — en fin stråle, et stænk; gi æn
gi— (vestj.); jfr. gldsk. glint Kalk. urin.

1. glinte, no. glenc æn best. -aw flt.

-dr (Vens.) en kvinde med frække ojne

og indsmigrende væsen; jfr. Rietz glånta,

no., hvor det sammenstilles med fuglen

glente; gldsk. glinte. Kalk., pige med
skinnende ojne, letfærdig kvinde.

2. glinte, uo.

glent -9r (Lb., Vejr.);

glint -dr -dt (D.);

gleiic -dr -d -9 (Vens.) —

1) kaste sit vand stødvis, om msker og

kreaturer (vestj., Lonb.); udkaste i en

I fin stråle (D.). 2) sto å glent, læv å

gi—, løbe, stå med vand og ryste eller

støde, så der spildes (Holstebro). 3)

glent (Vejr.) i uhøvisk betydning løbe

efter mandfolk
;
glenc æ jej (Vens.) komme

med indsmigrende, forførende, men falsk

tale.

glintevorn, to. glencworn (Vens.)

om kvinder: med indsmigrende, frækt

væsen.

glint-orm, no. gleMwårm æn (Mds.

h.) Sankt Hansorm.

glintpisse, uo. glintpes -9r -9t (D.,

vestj.) lade vandet stødvis.

glip, to. glep (D., vestj.) — 1) glat,

om føret; om hesten: sky, slem til at

løbe løbsk; også om msker: han ær et

20 så moj glep a' sæj. 2) bio. svarende

til rgsm. gå glip af: jen dær ol di9l ve,

dæh gær eri9n di9l gledp (Ang.); jfr.

nfris. gleppe, Outzen, glide; eng. glib.

glippe, uo.

glep -9r -dt (D., vestj.);

glep -9r -3 (Vens.) —
1) glippe med ojnene, om den søvnige;

han sod o glep9t mæ æ ywn (D.). 2)

slå fejl ; de glep9t får ham (D.)
;

jfr. Aasen
3ogleppa, glide ud, slå fejl: glepp no., det

I

at noget glider; mnt. glippen Sch. Liibb.

glide; glippa, Rietz s. 199: ofte åbne en

dor, med henvisn, til glip, gab, åbning.

glipskrede, no. glepskre æn (Vind

s.) glathed af is og sne på mark og vej.

glisbukser, no. glisbdws (D.); æn
par gi— , bukser af ohetoj.

glise, uo. glis glis glist glist (Malt);

nt. glis9r (Lb.), nt. glis (Søvind s.) glinse,

40 om alt, hvad der er blankt, poleret; jfr.

glinse, glanse; Aasen, glisa, ligeså Rietz;

rant. ghssen, Sch. Liibb. ; htsk. gleissen.

gliskjole, no. gliskowl æn (Malt,

Søvind s.) regnkappe, se glindskjole.

glissort, to. glisswot (Lb., Mors) glin-

sende sort, jfr. gleddersort.

glit, no. glit [æn'] (Jordkjær s.) brættet,

hvorpå brødene sættes ind i ovnen for at

gistnes; jfr. gistenfjæl, grejsel, hærvel.

glitte, uo.

giet -9r (Mds., Lysg. h.);

giet (Heil.);

glit -dr -9 (Vens.);

giet -9r -dd (Lild s.) —
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skinne, give småglimt i mørke; katten

glepr, når man stryger den i mørke; de

glet^r som katskit i mørkt (S. Hald) ; hen^r

trhkokramir tvår så blatik, te di gletdd

(Lild)
;
jfr. Aasen glitra, glimre ; isl. glita, gli-

tra, glimre, skinne ; sv. glittra; eng. glitter.

glitteorm, no. glettvorm æn (Skan-

derborg) lysende insektlarve, St. Hans-

orm, lampyris noctiluca, splendidula.

glo, uo.

glotfi -9r glows glow9 (Vens. ; Heil. h.)

;

ft. glowod tf. glowad (Mors); ft. tf.

glow3r (Vejr.);

glotp -9r glow glotv^d (Agger);

gldtÅ) -d gldwdt gldt€9t (Søvind s.);

glo -r gloj gUj. (D.);

glo glpar gloi glgi (Agersk.);

gloiv -r gloi glo (Bradr.);

gluw el. gluifi9 -9r glut el. gluw9 glui

el. glutfid (Andst);

glo -d gloi gloi (Sundv.) —
1) skinne, lyse, i mørke eller ved afstik-

kende klædedragt; dcer leqdr æn støk

glas å gluifidr æw9r o æ mark (Andst);

de glowdr låne (Vens.) om afstikkende

farver; trøske, rådne fisk glor i mørke;

de CB noj, dæ glow9r ! (Agger) ; de glow9r

som katskit po tvæq (Mors) el. som æn
bar ast i æn obdn dar (sts.). 2) glo,

stirre på; glo å, æt9r (Agersk.); gi— so

åj^å jéj (Vens.) ; de æ mjæst hin9 skik o

stå o glow we djær huwshjør9n (Agger);

han gluw9r lis9m æn lus o æn floplspud

(Andst); han gldvp9 lisom æn ku å æn
rø pow9t, Kr. IX. 248. 23 (Ning h.);

. . . som han håd nys fåt ywn (vestj.);

... „som nouen lenkhund", And. Bars.

;

. . . som en tudse i tordenvejr, Sgr. IX.

8. 4 (Randers) ; . . . som nåw9r markihn
i tårn (vestslesv.) ; do glotp9r såm æn*^
manhtvåhm tyjr (Agger); . . , lisom i

hajkat (Vens.); som æn howlhærik, dær
hrænør i heq9 ænar (vestj.); „dæ sto en

svot ronniveje å glout po ham mæ øuen

som glouen kvol", Yuelb. ; som glow9r å

som gåv9r, di ær ål gow9, wåhæ'r skåv9r,

Sgr. I. 25. 77 (Egtved?). 3) glow9s (Vens.)

en slags leg: to sætter sig ligeoverfor

hinanden og stirrer hinanden ind i ojnene,

til den ene blinker. — Jfr. Aasen gloa, j>o

lyse, tindre ; isl. gloa, være gloende, lyse

;

Rietz gloa, lyse, stirre; mnt. gloien el.

glogen Sch, Liibb. trs. & intr. ; htsk.

gliihen uo., gliih to.; eng. glow.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

globe, uo. glov (N. Sams) stemme
hul i et stykke tømmer; jfr. Aasen glop

no., hul, åbning; glopa, spærre munden op.

globning, no. glov9ni i (N. Sams)
— 1) hul i et stykke tømmer til en
tap, dertil svarer bladning (s. d,). 2) et

kikhul.

gloddre, uo. glodør -dr9r -dr9t (Rkh.)

første overgang med lervælling over en

lervæg, når den er klinet, bagefter pudses

den af; arbejdet gjordes med en gloddre-

klud (Hors.), jfr. lævvi; „hun vænt e

røgh te, få hun wa ve å glodder en

væg", Blich. Bindst.; jfr. gleddre.

glodig, to. glodiq (Mors) ivrig i

arbejde; jfr. mnt. gloiendich, glodich,

Sch. Liibb. gloende.

gloende, to. gl^j (Vens.); glowin

(Agger); gldw9h (Holstebro, Søvind s.';

Angel); gludn (D., Agersk., Bradr.) —
1) glødende, glQJ jan, Wm; (Vens., alm.);

æ hløw glu9n ve æ hot (Vlb.) stærk rød

i ansigtet; dragen er „så glotvi som
swbl" , — „i dow9l så glotoi, som kam
haj frå hi MUdi" , Grb. 135. 6.8; Thiele

I. 290; ansigtet på spøgelset er gloende,

Kr. III. 193. 270; gloende personer, Kr.

IV. 135. 196, Thiele II. 143, jfr. Strackerj.

nr. 179. 181a. 182 flg. 194. Grimm S. nr.

332, Wolf N. S. 526, Kuhn N. S. 264,

stammer vel fra forestillingen om skærs-

ild og helvede; hundens tunge gi— , Kr.

III. 193. 271, Thiele II. 114, dens ojne,

Gr. Gi. d.M. I. 187. 225; gi- karle, Kr.III.

169. 234; jægeren farer afsted på en kul-

sort hest med gloende ojne, efterfulgt af

sorte hunde med gi— ojne, Kr.III. 175,

IV. 241. 340, VI. 131. 188, VIII. 213. 365;

spøgelsets tænder er gloende ild, Kr. IV.

130. 182, 135. 195; en gloende mand,
nr. 196; en drage med gloende ojne og

tunger, Kr. Æv. 377; satan gloende som
en lue, Gr. GI. d. M. !il. 130. 4, Kr. III.

287. 384; Satans gloende gab, Thiele II.

169; gloende svin, Sgr. X. 98. 261 ; hest,

Thiele II. 171, Kr. VIII. 105. 198; gi—
karet, Sgr. X. 113. 381, jfr. Grimm S.

nr. 278; hjul, Kr. VIII. 256. 434, 317.535.

jfr. Kuhn W. S. I. 67 ;
gi- hoved, Kr. VIII.

226.390; hus, Kr.VIII. 154; port, Kr.VI.

142.202; gi— hoj (s. d.), Kr.VI. 25. 34; gi—
jærnstang, Kr. IV. 49. 55, VIII. 9. 23, 359.

632, Sgr. XII. 202, KuhnW. S. I. 68; gl-
murske, Kr.VI. 25. 34; gi— skilling, givet

30
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af et genfærd, Kr. IV. 174; noget gloende

noget, Kr. VIII. 61. 118, Gr. GI. d. M. III.

95. 10; jff. gloende krigshær, Z. f. M.

IV. 84 (Frankr.), gloende nogle, Grimm S.

nr. 160. 2) ivrig og dygtig til arbejde;

æn glowsn kål (Holstb.) en kraftkarl til

arbejde; han fur glu9n i H (Lindk.);

gi— å 9t el. te dt (Sønderj.) ivrig i ar-

bejdet; gldw^n te å han (vestj.) svær til

at bande; æn gi— minøsk, en gudsfor-

gåen krop (vestj.); sip gluaft ud å æ
ijwn (D.); JiiU dæå gltpfi! (D.); ^jfr. Aasen

gloande; rød-.

gloende vand, no. gluan van (Ager-

skov; vestj.) sure og skarpe opstød, kaldes

ogsaa: hjatwan, iltivan, monwan (vestj.).

glohed, to. glowhipd (Agger) =
rgsm.

;
glowMj^å æn, no. glohede.

gloi, to. se gloende.

glomme, uo. gløde, begynde at

brænde el. lue (M. Slesv.), Mb. eft. Outz.

glo-orm, no. gluwworm æn (Andst

h.) St. Hans orm, jfr. glintorm, lojorm.

glorød, to. glowrø (Agger, Vens.)

glødende, gloende rød; æ hemH æ gi—

.

glose, uo. glows -<?r -t (Vens.);

glows ft. tf. -t (Agger) give én spotte-

gloser; han glowst ham årdnliq (Agger).

glose, no. glows æn best. -dn flt.

-dr (Vens.); glows æn -ar (Agger); glos

æn -ar (vestj.; Søvind) — skose, spotte-

glose ; de war æn glows te mæ' (Agger)

;

glosar kan a fo nåk g å streqar kan a

skryw spl (Lild s.); di saj å ga hwær-
a'nd glos9 (Søvind s.); et bekendt alm.

rim lyder:

a ska sej dæ æn glowds:

dær æ hwdl å di howas;

a ka sej dæ nu mej9:

dæ ka hlyw noiv^ fleja;

a ka sej dæ ét ro,

du ka stap H sani^l mæ æn nol å

æn tro (Søvind s.);

jfr. Sgr. I. 89. 395, III. 4?! 172 (Ørslev); se

isl. glosa, forklaring; gldsk. glose Kalk.;

htsk. glosse; lat. glossa, et fremmedord,

som trænger til forklaring; gr. glossa

tunge(mål)
;

jfr. flovse, glunte, skamflikke,

streg, stykke.

glotræ, no. gluwtræ c?e (Andst) trøske;

træ, som lyser i mørke.

glov, uo. se globe.

gloVven, to. glovsn (Mors) grisk,

grådig (Salling) Mb. ; æn gi— hun (Mors)

kan siges om en karl: rask i arbejdet;

de blev på en studs glåven rige folk,

Sgr. IX. 9, 0: overmåde rige; se glubbe.

-glover, no. se fiske-.

glubbe, uo. gi— i sig, Mb., tage

grådig til sig af mad og drikke, være

slugen; se glovven; jfr. Kietz: ,glupa i

sej" under gliopa; Aasen glupa, gabe,

gribe med munden; gluffe, glovven.

10 glubsk, to. glupsk (Bradr.); glopsk

(D.); æn glopsk hun far gltpn o' falk

(D.) = rgsm.; æn gi— hæst (D.) ivrig

til arbejde, god egenskab; æn gi— kål

(D.) til at køre, ride, arbejde = ivrig,

rask, hård; gi— stærk (Bradr.) om en

hest; bande gi—, Kr. IV. 234; jfr. mnt.

glupesch, glubesch, Sch. Liibb. „heim-

tiickisch, hinterlistig " ;
glupen uo., til-

kaste en et hemmehgt, lurende blik.

20 glue, uo. se glo.

gluend, to. se gloende.

gluf, no. glof æn (Vind s.) — 1)

ornens hule grynt. 2) et hastigt vind-

stød, der tit ledsager regnskyen (Holmsl.).

gluffe, uo. glof -dr -dt (Vind s.)

om ornens grynten; æn glofar a mæ;
jfr. Kr. IV. 194; se Rietz s. 199 gluffa;

glubbe.

glug, no. gløq i gløq (Vens.) en

30 glug, hul gennem en væg, til at se ud

af el. for at skaffe luft; „set gråhuwn9r

ØW9 htva gløq" , Grb. 154. 26; jfr. Aasen

glugge, isl. gluggi og gluggr hak.; sv.

glugg; kjæltringe-.

glughul, no. gløhwbl el. gluqhwol é

best. -hwdlt (Vens.) = rgsm.; trækhul

ved bagerovn, kikhul i en mur (Vens.).

glum, to. glom itk. -t (S. Hald)

grufuld, forfærdelig; de ser glomt ud; jfr.

4flglumende to., Sch. Liibb. „tiickisch. bos-

artig"; eng. gloom, no. morke; Weig.

har glum, uklar om vædsker; glum to.

eng. fortrædelig.

glumre, uo. lade genlyde; klare sig,

fuldføre (Ginding h.), J. Saml. VIII. 270;
jfr. isl. glumra, give lyd fra sig.

glumsk, to. nærgående, angribende,

brugt om en so, Kr. IV. 194.

glumso, no. se gravso.

50 glunte, no. — 1) ringe og ulærd

discipel. Mb. 2) o gi glontar (D.) glds.

= gloser. Jfr. Aasen glunt, drengebarn,

Rietz ligeså; Rietz s. 202 glyta el. gluta,

spotte, håne.
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Gliickstadt, no. en by i Holsten,

se krymp.

glyne, uo. glyn -9r -t -t (Vens.;

Mds., Lysg., S.Hald; Vejr., Mors, Agger)

stå og gabe, som man havde tabt næse
og mund; glyn d gåv (Vejr.) et grovt

udtr. ; Mors og Thy synes udtr. høfligere

= at stirre, se noje på; htvans står do

å glyjn^r ætdr ? (Agger) ; den unge gløner

over til kvindestolene, Sgr. VIII. 78;

glane, glo.

glyner, no. glyn9r i (Vens.) en

gabende, gloende person.

glynskarp, to. glynskarp (Vind s.)

overmåde skarp, om skærende redskaber.

1. glæde, no. ,det sted, tivor en å

el. bæk har sit udløb i havet og hvor

der er en vejle, som snart er opfyldt

med grus og sand, at man kan køre

derover, snart aaben, i hvilket sidste til- 20

fælde man siger: glæen er udløbet". Mb.;

i Gjerrild s. sagdes æn glæ best. -9n af

de gamle, derimod syntes yngre at sige:

glæH; ordet brugtes om udløbet af en

bæk i sognet, hvor mange stene kastes

op, så at man kan gå derover torskoet;

jfr. bynavnene Gie (Lild s.) Glæde og Glæ
i . Salling.

2. glæde, no. gie æn -dr (Vens., Sø-

glæj æn (Ålsø ; Valsb.)
;

glea æn -r (Vens.)

= rgsm. ; han hår et mijdr gie en som
han sjæl hår h^håw (Malt) om et mske,
der er ilde stædt; æ hår ek mijdr gie

eft te mæ sijpl; de war æn fap gie (Ag-

ger) ; han fik ikke mere glæde end jævnt
hen, Kr. V. 254 ; der var sådan en glæde

på hende, Kr. VII. 240 ; hår æn e%9n gie

å 9m, så hår æn eijdn sårs å 9m (vestj.)

jfr. 10 kan den barnløse sige om born
; „dæ

hUw gie i gor'^ , Grb. 119. 64; »ywlen
gi småbonen mane glere (fit.), Jyd. I.

48. 2 (Lisbj. Terp) i en stedremse: i Sne
hår di gie, Kr. VI. 338. 180 o: N. Snede";

jfr. Aasen gleda, isl. gle5i huk.; glad.

4. glæde, uo.

gie -dr glæj glæj (D., Lb.);

gie gie gléj gléj (Søvind s.);

gie -9r gle9 gle9 (Vens.);

gie -9r gled gled (S. Hald, Støvr.)

= rgsm. ; æ gle9r mæ we, te æ hår snar

tjænt mi tjæn9st uwd; hwans æ de, do
gledr dæ øw9r? æ gle9r mæ te æ marhin
i yw9mår (Agger); „glæde sjæle". Mb.,

jysk talemåde, som bruges, når en ægte-

fælle nedsætter sin nærværende mage ved

at rose den afdøde (Thy); se glad.

glædelig , to.

gledeli (Søvind s.);

vind s., østj.); glei æn glejm (Hjelmsl. h.), so ger) = rgsm.; æn
se Sgr. V. 46. 429 — glente, en rovfugl,

falco milvus; den ene var en høg, den

anden var en gled', de vilde gjærne have

noget at æd', Sgr. VI. 226. 4 i fuglevisen

;

for at glenten ikke skal tage kyllinger

el. gæslinger, synger hornene:

gie gie glent9, ifj6'w9 fæk do ent9,

io'9 ska do ha et folp9 (fårelår),

te næst 09 ska do nøw9s mæ et påtsko9,

Sgr. III. 156. 873 (Tåning); jfr. Sgr
'

63. 480 (Falster); VI. 67. 628 (Fyn);

J. K. 186. 57 (Hornsh.); Thiele Overtro

284 flg.; Wigstr. I. 314. 15, Skåne;

Cavallius Warend I. 214, Skytts harad

s. 181, jfr. Kuhn N. S. 453. 397; lige-

ledes sang hornene: gie gie glu, kom
å ta me rø lu! (S. Hald h.), sålænge

de var små gik de næmlig med rød lue,

når de blev store, lagde de den; jfr. sv.

glada; isl. gleQa huk.; eng. giede.

gleld (vestj., Vens.);

glel9 el. gled9l9 (Ag-

glel9 dø; i ønsker:

(alm.); gledeliq ywl,æn gi— jul, fæst!

nyjor, posk, pensda! (Lild s.)
;
jfr. gladelig.

glæj, no. uo. se glæde.

1. glød, no. glø æn best. -9n flt. glø9r

(Vens., Gjern h.) ; flt. glø (Søvind s., Støvr.)

;

flt. glø el. glødr (S. Hald); glø æn -9r (D.,

vestj.,Agger, Mors)
;
gloj æn \_gldj9'] (Sundv.)

= rgsm. ; ka do gi mæ æn glø po min
pib? (Mors); en glød er et tryllemiddel,

V. 40 kommes i det første læs gødning om
efteraaret; i mælkespanden St. Hans aften,

så malkes der tre stænk over gløden af

hver ko, det skærmer mod uheld, J. Saml.^

I. 47. a. d. (Vens.); frugtsommelig kvinde

må ej gå over gløder, så bliver barnet

hudløst, Sgr. VII. 35. 48; en glød føres

igennem færdigsyet linned, 3 gange igen-

nem en ny kjole, inden man tager den

på, Kr. IV. 384. 408-9; jfr. Cavallius Wå-
50 rend I. 404; kommes i masken^ hver-

3. glæde, no. gie æn (D., Lb., Agger,

Mors, Gjern h., Bjering^ Haslund, S. Hald,

Harridsl. , Sporup, Davbjærg, Søvind);

gie æn (Mors, Rødding i Norlyng h.);

gang der brygges, Kr.VI. 291. 381; under

kærnen, Sgr. X. 28.64, jfr. Liebr. Volksk.

315. 28. 30. 34. 45 (Norge), 360. 4 (Skotl.);

springer der en glød ud af kakkelovnen,

30*
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betyder det fremmede, Kr. IV. 385. 430;

han kivet (kunde ikke) dø, far jæn het

opo' å sæt glø9r nn^r sæipn, å så dø

han, Kr. IX. 261. 102, jfr. Sgr. X. 13. 27-28,

Grb. 154. 38; gløder og svovl i en træ-

sko mod sygdom hos husdyr, Thiele

Overtro nr. 261 ; trægløder råd mod gul-

sot, sts. nr. 485-6; gløder kastes foran

barselkonen, når hun første gang går

hjemmefra til kirke i Skåne, Wigstr. I.

235 ; kastes efter en formodet heks, der

har tigget mælk, Sgr. X. 16. 45^; jfr. Ga-

vallius Wårend 1. 15. 180. 379, Qvigst.

s. 147, Strackerj. nr. 240; overtro med
gløder jfr. Wuttke nr. 343. 544. 591.

676. 704; i æventyret har havmandens
hest gløder i krybben, Gr. GI. d. M. II.

1 72, jfr. Wigstr. II. 210, Asb. 1. 56 ;
gløder

bliver til guld, Mhoff 356. 477 ; Vorherre

lægger en glød i halmen og ryster så

kornet ud, Kr. IV. 334; se glo, ild; ild-,

tørve-.

2. glød, to. 1) gloende; æ jar æ glø

(Mors); gloj il {vest].) d: gløder; dosTcata

noj glof il o kom ij} æ kaksl, hæhs røqør

9r (Agger); æ æq war hijal gloj (sts.)

O: gloende hede. 2) strålende, nok også

pyntet ; sår9n æn lih glof jæn (Holsteb.)

o: en lille pige med tindi-ende ojne.

gløde, uo.

glø -dr gloj gloj, (D., Andst, Agger);

glø glø gløj gléj (Søvind s.);

glø -9r glød gled (S. Hald)

= rgsm.; glø ui (Søvind s.); glø æn
støk jan ud, a hår dt udgloj (D.) ; ær æ
il gloj? (vestj.) er ilden brændt til gløder;

fig. di glojH æ hus ud sjæl (vestslesy.)

o: de sved huset af.

glødfod, no. gløfud el. -fur æn -dr

(Mors) fyrfad, sammentrukket dXglø-fumd,
jfr. ildpande.

glødsaks, no. saks og tang, hvor-

med tobaksrygere tog gløder af fyrfadet

at tænde piben med (Vens.)
;

jfr. Mejborg,

Borgerl. Huse.

gløg, no. se glug.

gloj, no. uo. se glød, gløde.

gløne, uo. se glyne.

gløtte, uo. gløt -9r (Løgst.) spidse

øre efter
; på Læsø skal udtrykket bruges

:

en dor står på gløt, o: på klem; jfr.

Aasen glytta, kige efter; glytt, åbning at

se igennem.

glå, to. se glad.

glan, uo. se glane.

glår, no. se glar.

glåse, uo. se glasse.

glaser, no. se glaser.

gnaddre, uo. gnwr gnadr -» -a

(Vens.) knurre, være gnaven; jfr. Aasen
gnadra, knurre, mukke, isl. gnadda.

gnaddret, to. gncørd (Vens.) gnaven,

knarvorn; „hqj war no gnodrd som sont

io hans9r jan e mh småfålk"', Grb. 218. 34;

I

se knatteret.

I

gnaere, to. se gnaddret.

gnald, no. gnal æn (vestj.) et lille

stykke af noget; se knald, nald.

gnalding, no. gnahri æn -sr (Andst)

lille stykke af noget; æn gnahri sokdr;

se gnald.

gnaldre, uo. nt. ft. tL gnahr (Vejr.;

Vens.) gnave, om mus; også om horn:

2osmågnave mad i sig = gnildre.

gnaske, uo. gnask -9r ft. tf. -ar (Vejr.);

gnask -dr -dd (Thy, Agger) — gnave

småt på noget, tygge med en lyd, som
når noget knuses, smaske; hiva æ de,

do gnqskdr ij ? (Agger)
;
gnask i' sæ (sts.)

;

„da han så \va færi mæ å gnask i sæ",

Jæger, Ferie s. 52; jfr. Aasen knaska,

naska, Rietz gnaska; se knaske; om-.

gnat, no. gnat æn (Ølgod s.) ; måske
30 også gnat (vestj.); gnat e\. gnet e\. gnet i

el. æn flt. gnat (Vens.); gnet æn (Holms-

land) — en lille smule af noget, smor,

flæsk, brød; et gran i ojet, ej om fly-

dende ting
;

jfr. Aasen, gnetta uo. rokke

;

gnett no. liden el. næsten umærkelig flyt-

ning; gnald, gran, grat, klat.

gnatting, no. gnateti æn -dr (Vens.)

= gnat.

gnav, no. gnaw æn (Vens.); itk.

40 (Søvind) — 1) tot græs, noget, som af-

gnaves; de æ fo tih o træk æ kow en,

læ æn go hæ tve æ hum o fow dn gnaw
(Agger). 2) gnaven person; æn gamdl

gnaw (Agger; Søvind).

gnave, uo.

gnaw gnawdr el. gnawdr gnawd el. gnoic

el, ft. gndw tf. gnawd (Vens.); ft.

gnawH tf. gnawdt (Støvr.) ; ft. tf, -dd

(Agger, Thy, Mors) ; ft. tf. -dr (Vejr.)

;

gnaw gnawd gnawt gnatct (Søvind s.)

— 1) gnave med tænder, afgnave; hundn

gnaivdr et hin (Støvr.); „wusti (osten) løh

hqj mv mé hen te haki å gnow å dn"

,

Grb. 75. 4; „nih ka gnaw no (noget) å
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hin, men ene å stin, sts. 246. 346; som
prøve på tungefærdighed bruges: grijsi

gnow i dejtrotc (Vens.), 2) skrabe, slide,

ved gnidende berøring, jfr. nage, skave;

dær æ noj , dær gnaw^r mæ (Agger).

3) være gnaven, utilfreds, vranten; han
gor å gnaw9r (Støvr.); også skælde. Jfr.

Aasen isl. gnaga; se knave, hvormed
gnave dog ikke helt falder sammen i

betydning.

gnaven, no. gnawdn (Vens.)
;
gnqw9n

(Røgen s., Søvind s.); gnawd (EIIdo h.);

gnawin (Agger) — 1) no. spisen; læ no
jær gnawin tvær, no ska wi uwå o hdstel

noj (Agger). 2) to. = rgsra.; vranten,

om msker. *

gnavhoved, no. gnawho et (Lisbj.

Terp) gnaven person.

gnavpande, no. gnawpan (vestslesv.,

Elbo h.) == gnawpot (Røgen); gnawpbl /20

(Vens.) en gerrig eller vranten person;

= gnawpej i best. -pej_ flt. -pej (Vens.)

gnavpind, gnaven person.

gnavser, no. gnawsdr æn (Malt)

gerrig person; jfr. htsk. knauser, det

samme.
gnavvorn , to

gnaven, vranten.

gnedder, no.

gnerrie, to. se gnidderet. 30

gnet, no. se gnat, gnit.

1. gnidder, no. gnedsr de (vestj.);

gne^r de (Vens.); ned9r de (Lindk., Hmr.
h.); nerdr el. ner (Vejr.); ned æn flt. -dr

(Agger, Lild s.); nid æn (Hundsl.); flt.

nep (Søvind s.); nirdr (Ang.) — luseæg,

som sidder i hår på msker og dyr; han
war så ful o neddr å luws å moq å

slcit, te dær war snar erpn rå te å gér

ham ræn (Lild s.); så smot som ned^na
(Lindk.) kan siges om, hvad der er bitte

småt; fig. han sku løsk^s æ neddr å

(Agger) 0: han skulde have en ordentlig

overhaling; jfr. Aasen gnit flt. gniter,

SV. gnet; mnt. nete el. nit Sch. Liibb.,

htsk. niss, eng. nit, henføres til græsk:

konis genit. konidos, luseæg.

2. gnidder, no. gneddr de (Agger)

fin, utydelig skrift; jfr. Aasen gnitra uo.

gore noget for småt, gnitr no. yderst små 50

figurer i skrift el. tegning; 2. gnide,

gnilder, gnit.

gnidderet, to. gnedrd (Vens.)
;
gne69rd

(D., Agger); gneri9 (Låsby) — 1) tæt

gnawwurn (Vens.)

se gnidder.

besat med luseæg. 2) om hvad der er

meget fint, ulæsehg fin skrift (D., Låsby).

gnidderfln, to. nederfin (D.) fin

som gnidder, om sand el. støv f. eks.

gnidderi, no. gned^rrj de (vestj.)

fin, ulæselig skrift.

gnidderværk, no. gndd9rwærk (Ag-

ger) == gnidderi.

1. gnide, uo.

gnij el. gnij el. gnic ; nt. gnipr el. gnic9r;

ft. gne9 el. gnef el. gnijs tf. gne9 el.

gnej9n el. gnip (Vens.);

gnij -9r gnæj gnæj9n (Andst, vestj.,

Agger, Rævs); tf. gnæj9n (N. Sall.,

Lild s.. Heil. h., Havbro); nt. gnip
(Hvejsel)

;

gni gni9 gnéj gnef (S. Sams);

gni gni9r gnéj gnéJ9d (Tved s.);

gni -9r gn€9 gnéj9n (Torring v. Randers)

;

gni gni9 gne gne9 (Ginnerup v. Grenå)

;

gni -9r gnéj gnéj9n (Støvr.) ; nt. gnid9r

(S. Hald);

gni gni9 gnei gnéjen (Søvind s., Hads h.)

;

nt. gni9 (Tåning); ft. gne (Røgen);

gni9 gnir9 gne9 gnet (Åbenrå);

nij -9r næj næj9n (D., Lonb., Agersk.,

vestslesv.)

;

ni -9r næj næj9n (Rradr., Ang,, Bylde-

rup);

— her må dog mærkes, at formerne med
og uden g findes samtidig i Vejr.: nij

el. gnij; ligeså tf. néj9n el. gnéjdn (Søvind

s., S. Hald h, og sagtens flere steder) —
1) = rgsm., gnide istykker, gnide småt;

ni krid te å pus i, ni bon9r; han gnéj

hans hæn9r (S. Hald) ; han beggn9r o nij

i hans ywn (vestj.) ; han næj 9t hii9l smg
(sts.); gnijin (Agger) gniden; øcpn ska
gnijps mæ halm (Lild s.). 2) være gerrig

(Vens., Agger). Jfr. Rietz gnida, Aasen
gnida, isl. gni^a, mnt. gniden, Sch. Liibb.;

gnave, skave.

2. gnide, no. gnij (Tåning); han fæk

g— = prygl; når tømmermanden hugger

en ringe spån af en fjæl, tager han „en

gni" af (Mors); se 2. gnidder.

gnidepind, no. gnijpin æn (D, [sic])

;

g>^>jp^j * (Vens,) = gnier.

gnidepæl, no. nijpæl æn (vestj.)

kløpæl til kreaturerne.

gnideri, no. ni9rr de (Angel) gnid-

ning.

gnidesten, no. nijstij9n æn -stijsn

(D.) — 1) gldgs. navn på runde, flade
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håndstene, der lå på kakkelovnene og

som brugtes til at knuse kaffebonner med,
til at gnide røgtobak til snus på en læder-

lap; de kunde også være af gront glas

og bruges som strygejærn. 2) pel nij-

stipn a tardgryin (vestj.), frø af forskel-

lige arter pileurt, polygonum L., således

kaldt på grund af deres form; jfr. mnt.

gnidelstén, Sch. Liibb., glat sten el. rund,

glat glasklump til at glatte linned med; jfr.

gniedelsteen, Schiitze: et rundt stykke

hårdt træ, fladt underneden, sforsynet

med håndtag til at gnide linned glat med.

gnier, no. gnipr æn -9r (Agger) ==

rgsm.
;

y)iaj war i gnijsr^ , Grb. 89, 5,

se gnide.

gnievorn, to. gnijwårn (Agger) gnier-

agtig.

gnilder, no. gnehr de (Agger) fin,

ulæselig skrift; se gnidder. :

gnilderet, to. gneUra (Agger) ==

gnidderet (s. d.), om skrift.

gnilderi, no. gneldri'f itk. (Vens.)

fin skrift; andre små ting, f. eks. små
kartofler.

gnilderværk, no. gnehrwærk de

(Agger) -= gnilder.

gnildre, uo. gnehr gnehr gnehr

gnehr (Vens.); gnihr (Hanh.) — gnave;

muwsdn gnehr i wusH (Vens.), se gnaldre.

gnirk, no. gnerk i (Vens.) gnier.

gniske, uo. gnide; han nåede ikke

videre end til at gnidske et korn bark

af træet, Kr. Ævent. s. 26; se rask.

gnisle, no. gnis^l -sUr -S9lt -salt

(Vens.) om hundens sagte piben, når den

længes; hør, hurhuj haj gnisUr! (Vens.);

Aasen har gnista i samme betydn. ; om
den lyd, der fremkommer, når der er

sandskorn i brødet, man tygger på,
gnisldr tve æ tæn (Agger), el. når man
træder på et sandstrøet gulv; se knisle.

gnisse, uo. se knisse.

gnist, no. nist æn -sr (D., vestj.,

Mors, Ang., Sønderj.); gnist æn gnijst el.

gnijst9r (Agger); gnist el. nist æn -d (Sø-

vind s.); gnist æn -9r (Heil. h.); huk.

(Vens.) == rgsm.; falk ka brin dæm ve

dæn nist, di et ka warm dæm ve (vestj.)

;

ahr ær æ kæpri så gani9l, hun spreijdr

dåq får æ nister (N. Slesv.) ; æn lih nist

ka gi æn stor hrah el. el (sts.); jfr.

Aasen gneiste og neiste, isl. gneisti hak.,

ild-.

gniste, uo. gnijst -9r gnijst gnist

(Agger) = gnistre.

gnistre, uo.

gnister -str9r -str9 -str9 (Vens. ; Agger,

Sundev.)

;

nister -strdr -str9t (vestj.)

= rgsm.; de ræt nistrst frå H (vestj.);

jfr. Aasen isl. gneista.

gnistrende, bio. i forb. gnistrønd^

io gal (D., vestj., Agger).

gnit, no. gnet æn hest. -9n flt. -dr

(Vens.) ; flt. gnepr (Agger) — grand, lille

stykke af noget; jfr. mnt. gnitte, Sch.Liib.,

en art små myg, eng. gnat, det samme,
se 2. gnidder.

gnitte, uo. i udtr. som: de gnet9r

å sner (Vens.) o : der flyver fine snegrand.

gnitteret, to. gnetdrd (Vens.)
;
gneprd

(Agger) fuld af grander.

gnubbe, uo. gnop sæ, nt. ft. tf. gnopsr

sæ (Vejr.) klø sig ved at gnide sig opad

noget hårdt; jfr. knuppes.

gnufle, uo. gnofdl -fl^r -fait (Vens.)

— 1) gnide; hon gnofta dje gom9r; a

ska gnofdl dæ åp imo weqdn. 2) gumle

på noget hårdt; gnofdl i' sæ, æde grådig.

gnurpe, uo. gnorap -t (Fjolde)

kvække, om frøerne; æ pajtdr gnor^j^-

go, uo. ft. se gjore; nf. se gå; to.

30 se god 11.

god, ft. se gide.

god, to. gow9 itk. gåt flt. gotc9

(Mds.); gow9 el. gu flt. gow9 (Søvind s.,

Bj. h.); guwd flt. guw9 (D., vestj., Mors,

Thy, Agger, Salling, Løgstør, Framlev,

Heil., S. Hald); gu el. guw9^ flt. gu el.

guw9 (Vens.); gu flt. gtiw9 (Alsø, Saxild,

Vejlby [Årh.] , Halling)
;

gow9 flt, gow9

(Hmr.); gu9j flt. gu9j (Andst; Egebæk)
io gud (Taulov); gp9j flt. go9j (Jordrup);

gui flt. gui (Als); ggi flt. goi (Sønderj.);

itk.s form alm, : gåt. — 1) behagelig for

sanserne, guw9 småq, loft (D.). 2) heldig,

lykkelig, gunstig; gtcw9 væp-, æn guw9

pr (D.); hati æ gu9 å vis ætø fanøn,

han kom9 it fo snå9 mæ' ham, Sgr. V.

35.261; der er noget, der er „godt" el.

„ikke godt«, se Fb. Fr. H. s. 52; jfr.

fortæll. Gr. Ævent. III. 57, hvor udtr.

50 „det var jo godt* og „det var jo slemt"

skifter. 3) venlig, mild, kærlig; æn guw9

vil9, uw9r; vær guw9 ve jæn; han uår
et guw9 dw9r 9t, o: han var vred (D.,

vestj.); så goi som æ daw æ låfi (N.
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Slesv.); ,di æ hejsen gwoe venne", Jyd.

I. 69. 1 ; købmanden sagde, at han førte

ikke tre ting: guw9 (mild) pev9r, gråfp

fin twest, o mæseriståUrg el. ræjri skit, hår

(magert) fjæt o guwa pev9r. 4) let, mage-
lig, bekvem; dær ær etisn guw9 te'komst;

han ær et guwd o fin (D., vestj.). 5)

nyttig, fordelagtig, tjenlig; æn guw9 hyt,

ggr, rå; også: han tjæn guw9 pæti (D.,

vestj.) O: mange; dæm rdwrolkdndr (rug- lo

rølliker) di æ guw^ får æ hryst (D.).

6) fuldkommen, fuld dygtig, som er i

sin rette stand ; efter en reparation, så ær
æ uwn (vogn) guw9 igæ'n; æn guw3 hpd,

hæst; han æ guw9 te o tål (D., vestj.);

hqj æ guw9 får å wælc i stip/i (Vens.)

o: han har kræfter til; han æ guw9 tej

9r; æ do guw9 ter o løs? (Agger); „di

ivar ene gu får å fej dhn" , Grb. 185. 12
j

o : ikke i stand til ; do ka hlyw gu næ9 20

do hlytv9 gæmt let, Sgr. 1. 191. 1167 (Lisb.

Terp) ; æn gow9 hæst, et gåt føl, føl9t æ
gåt (Søvind s.), eneste to. med itk. form

brugt som to. 7) rask, smærtefri; a ær
et guw9 ida'w (vestj.); huddn ær 9t? —
4, de ær et hæj9r en gutc9 ! (D.); han æ
goi igæ'n (M. Slesv.) er rask påny; han
hær int væn goi i æn fir ukdr (Ang.)

o: han har været syg i fire uger; det
|

er godt med barselkonen, når barnet er so

født (D.). 8) betydelig, droj; æn guw9
hal, et langt stykke vej; æn guw9 mil i

(D., vestj.); ironisk: de æ nåk æn guwd
\

jæn! (D.) underforstået: logn. 9) gyldig,
|

som har værd; sikker, pålidelig; guwd
\

gron; de tæj9r a et få guw9 a dæ'j; så
\

guw9 som tåw anør; I æ liq guw9 beq9 1

tåw; a vel sæj guw9 får æ pæfi, få dæj,
j

gå i borgen for; æ man æ guw9 nåk få \

dæm pæri; de ær æn guw9 hy, velhavende, -»o

rig. 10) ædel, ærlig; retsindig, from,

billig, ædelmodig; æn guw9 minøsk, saq;

også med en vis bibetydning af enfold:

4, de ær æn sdl9 guw9 jæn (D., vestj.);

hun sij9r så guw9 uwd (Agger) ; vær guw9,

så hlyw9r do gamdl .' (D.) ; vår vi goi nåk,

vår vi sawt gamal nåk (N. Slesv.). 11)

endelig kan anføres den ikke ualminde-

lige brug, måske hyppigst i spøgende el.

ironisk truende tale af et tonløst udtr., 50

go, gu, gud9n, gut9n, got9n, tonløst: got9n

dræ'^, kål; gu kål, gutdn knæjt (Lonb.

;

Hmr.) ; Mca vel do, gu kål ? hør, gu kål

!

di fæk fat o gu tyw (Andst); go kål.

go man (sj. Vejr.); go kål! (S.Hald); gu
el. gut9n kdl (Søvind s.)

;
go kål (Vens.)

;

no kam æn, æ gud9n kål! (Agger) f. eks.

om en splint, man får trukket ud af et

barns finger; især alm. i Mellemslesv.

:

de ska go nø nåk lær ham; som go son

no kam mæ de, fek han jen ve æ hoi;

også: va hær it go væj lit ve go kri å

go furværk! o: hvad har ikke vejen lidt

ved krigen og forværket (kørselen); go

kalæ's, kaleschen; go fårvasdl, forvarselet

(Angel).— Jfr. Aasen god, isl. godr itk. gott

;

htsk. gut
;
gode, godt ; imidlergodlag, -tid

;

eje-, gjavends-, gjemmel-, grund-, hjappe-,

jævn-, skjels-, tarv-, tåls-, værså-.

godaften, udrbso, gua'wt9n (D.,

vestj.); gua'wt9n (Agger); goa'wt9n (S.

Hald)
;
goja'ivtdn (Andst)

;
goja't9n (Fjolde)

;

gojå'wd9n (Sundv.); goja'wtøn (Mellem-

slesv.) = rgsm.; go awtm dæj, hwo
hlytc9r di an9r? Kr. I. 83, jysk vise; til

enhver hilsen svares efter gammel skik:

tak!

goddag, udrbso. guda'w (D., Andst,

Agger, Søvind, alm.); goda'w el. godå'

(Mors) = rgsm.; alm. hilsen om dagen;

„godå" i æ stow!" — så svares: „tak,

tvalkomøn! (Mors); guda'w o gu hjæ'lp!

(D., alm.) hilsen til arbejdende msker;

dæn føst stæj a kam te, sæj9r a goda'w;

kow9n9n sæj9 : tak ! Kr. IX. 2 1 7 ; a måiiplt

e huj9 kroner te men ræncpæti, så jik

a hæn te Wol9 Pqhjé (Pajhede) å ivil

lown (låne) dm, — hqj leq9 da olstpns

å moq9r mæ såmanø pæti
—

, ja, guda'w,

men luwl næj haj ha da e9n . . . de Ud

tefi! (Vens.) siges, når man lader hånt

el. tvivlende om noget; ligeså Randers.

goddagkjæp, no. guda'wkæp æn
(Søvind s.) spadserestok, dog måske kun

brugt af enkelte famiUer.

godden, to. se gjødden.

Goddik, no. Gbj9k (Lild s.) mands
navn.

gode, no. (D., vestj., Agger) — 1)

i forb. med et forholdsord: gy sæ te

guwd; do for o si dæ sijdl te guw9 o:

se på din egen fordel; de kam ek mæ'

te guw9 ; de æ gåt o ha noj te guwd så

nær såm håq (vestj.), i D. derimod: o ha

nåwdt te gåt; de æ hæjdr o ha noj te guwd

såm o ha alteri åptån; a så dr te' ham
i guwd el. i æ guwd el. * de guwd, mods.

i gal, i vrede; tå 9r mæ de guwd, mæ
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æ uum koimr do etidn wæj (Agger, alm.)

;

„de skal bh go de te gu", Grb. 131.33,

det skal aldrig blive dig til gavn. 2)

gavn; de gor et^^n guw9; de hår æn eysn

g— atp (vestj.) ; de jor hcø ene no guw9
mæ (Vens.); han for eridn gowdr bw »t

(Søvind s.). 3) formue, gods; noget,

som har værd; a hår gisn dæm ål mi
guw9; gål o guw9, gjæld og formue;

han hår møj bods pæri o gow9;
jæn ud mæ æn laqm otvsr æ huwd
jæn in mæ æn kist ful a guips (vestj.)

siges, når en mand gifter sig 2den gang;

„de æ nåk wal mdj a de guw9!" så æ
dræii, hans håshon ga ham frij tåw daw
åm ywl (Thy); „æn ka åsd fo få méj
bw de guwd!" så hw^n, han fæk et las

mbq div9r hbwjH (Tåning); de goi var

atti så kart (vestslesv.). 4) kraften af

noget; æ guw9 ær å db (Mors; Vejr,); 20

jfr. dyd.

godefader, no. guwdfår æn (Hmr.,

Sall., Heil. h., Andst); gowsfbd æn (Sø-

vind s.) — svigerfader, i omtale.

godeherre, no. titel, hvormed herre-

manden nævntes; godeherren på Kjærs-

holm, Kr. VI. 112.

godemoder, no. guwdmuwsr æ«(Hmr.,
Sall., Heil., Andst); gowdmowd æn (Sø-

vind s.) — svigermoder, i omtale.

goderåd, no. guwdrb di (Vens.);

guw9rå di (D., Malt); guw3rå flt. -dr

(Thy); goirai di (Bradr.) — en slags

flade kager, der ligesom vafler bages i

et jærn over ilden; dette kaldes guwsrå

jan (D.); gura jan (Andst h.); guw9rå
jar (Thy).

gode tidender, no. guwd tipn (D.,

vestj. glds.) == konebarsel (s. d.); når

barnet var født, bødes mand og kone 40

fra hvert sted i nabolaget til g— t—

;

det skete for barselgildet.

godevenner, no. 1) = rgsm., i

venlig forståelse med; vi æ bløw9n mep
gow9væn9 eA vi hb9 wa9 (Søvind); hun
æ gow9væn mæ hirvsr mon, hun ka fo 9n

te å sæj, hwa de ska vær (vestj.). 2)

kærester; de wa far vi hlow

(vestj.).

godgjørende, to. guw9gyj9r9'h (D.) ; so

gow9gøj9r9n (Søvind s.) = rgsm.

godhed, no. guw9hij9d æn (vestj.);

gumhid (Agger); gohæjt æn (Ang.); goi-

he9 æn (Åbenrå) = rgsm.

godlag, no. i tim. i sam el. i de

sam gula'w (Agger) ; i sam gula'w (Vens.),

Grb. 13. 25, 161. 6; ,i de samm golaMr

bowwed der en fråww", Blich. Bindst.,

alm. o: samtidig med de skildrede be-

givenheder.

godmiddag, udrbso. gu mæ'jd9 (Ag-

ger) hilsen om middagen, vistnok kun
brugelig i enkelte egne, f. eks. Stagstrup

(Thy).

godmorgen, udrbso. gumå'n (D., Lb.)

;

go må'n (Skærbæk)
;
gomå'r9n (L. Kloster)

;

gomå'rn (Andst); gomu'9n (S. Hald); gu
mo'w9n (Søvind s.); gumå'r (Agger); go~

må'r (Mors) = rgsm., alm. hilsen om
morgenen; gomå'n! — så kan svares

gomå'n, æ suw9l sed9r i æn hån! (vestj.)

gomå'n, gomæ'ja, go met oædaw! spøge

fuld hilsen til bekendte; gomå'n sæjdr di

stuw9r te mæja (vestj.), fordi fornemme
folk står silde op; gomå'r! så æ hun te

æ hår (Mors); ja, gomå'n! (Malt) 0: nej

tak, min ven! afvisende svar.

godnat, udrbso. guna't (D., Lonb.,

Agger, Søvind, S. Hald); gona't (Vens.)

= rgsm., alm. hilsen til afsked om aftenen

;

-nat er alm. også i egne, hvor der siges

:

næt; guna't, Kræn siq! (Agger) siges til

den sovnige; så ønsk9t a den9n æn roU
gona't (Støvr.);

guna't, gana't, såw wal ve æ kat;

ve do hå 9t bæj9r, ka do leq ve æ wæj9r;

ve do hå 9t wqr, ka do leq ve æ kivar,

bornerim (vestj.) el. istedetfor sidste linie:

ve do såw ud, så ka do såw ve æ stud,

ve de såw en, så ka do såw ve æ
gam9l kwen, Sgr. XI. 176.

godnok, no. bruges ved afvisende

svar, når der sporges om ens navn: a
hij9r guw9 nåk, do hij9r walkåk! (vestj.).

gods, no. gos de best. -t (Vens.;

Søvind s.); gås de (Agger); gos el. gwos

(N. Sams); gos (S. Sams) — 1) = rgsm.,

eje; rikt falk hær gåt gos (Mellemslesv.)

;

riq falk hår gåt gos, mæn ståkUr hår

kon re i^^H) o ^M^ di vel hælst hå 9m,

æ di lænst hæn (vestj.); å las gos

(Sams) betyder altid: et læs korn. 2) et

gods, en herregård; gwbs et (Søvind s.);

„Wræjl9 gos", Grb. 65. l; ,den ungest

ejed slet ett nød, hverken å e goer eller

å e gwos", Blich. Bindst.; ,en stærkæ kål

på guosset do nappele ual hettæ", And.

Frieri
;

jfr. Aasen, gods, isl. g65s, goz ; sv.
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gods; arve-, flytte-, fragt-, fælles-, gribs-,

helgen-, hitte-, låne-, markeds-, styk-.

godsindet, to. giiicBsindt (D., Lindk.)
;

gowdsihdt (Søvind s.); gosen9 (Åbenrå)

= rgsm.

1. godt, no. gåt (vestj., alm.) — 1)

= rgsm. ; æ dær nåwH gåt i ham, så

se69r dt in^rld (D.); dær mo wær moj
gåt i ham, få dær komsr så let a' ham
(Agger); dær æ gåt i' dæ, mæn de ær
bwdn få det ho å næj9n få den træskow

(Årh.); let gåt skal æn hot sæt å sjæhn
se te (vestslesv.) ; han æ komdn a gåt

(N. Slesv.) 0: af god familie; de æ nåk
et imor gå't (Vejr.) o: det bebuder ikke

godt ; hwa gåt ? el. hwans gåt Jiår do o

får mæj? sporsmål til fremmede: hvad

nyt? — hivans sæj9r do' fo gåt? dertil

kan svares: æ sæpr tak fo gåt, da hids

do wel gi mæ noj (Agger) ordspil
; „ men

hons gåt skat do hæhns?" , Grb. 161. 16

O: men hvad er ellers dit ærinde? —
ji gåt får (Vens.) give gode ord; æn
ska et nø gåt i unt (D.). 2) kager,

lækkrerier ; I skal ha noj gåt hjætn te æ
bar (hornene) (Agger) ; når man spottende

vil rose nogen, der ikke fortjener det, kan

siges: / skal ha man^ tak får æ bar,

I iva guwd we, I ga dæm gåt o od ^r

sijpl (Agger); små kager, der føres med
hjem fra gilde, J. Saml. I. 314 (Vens.);

„de æ gåt, æn æ ggr aw!" så hun, æ
kun, om hin sur wåst (D.); se bojle-,

bryllups-, hvede-, jule-, lidt-, markeds-.

2. godt, to. bio. gåt el. guw9 (D., vestj.)

— 1) itk.'sform af god, bruges også alm.

som bio.; de æ gåt I men dog også, især

hos ældre: de æ guwd! (D.); itk. bruges

alm. i vestj. ved samlingsnavne : gåt brø,

smor, tvust, wan, papi'jr; æn guw9 ivust,

noj gåt wust (Agger); de æ gåt wæjU
idå' (sts.) ; hødt æ så gåt, te æn husman
ku ed 9t (S.Hald); „hær æ lyst o gåt!'^

så han, æ man, han fol nijer i hølH

(D.) ; da tyskeren kom i helvede, udbrød
han: ,ach, herre gott!" hvorpå jyden

svarede: æ hær gåt, så mo do vær re^

wån (vestj.); på en egen måde bruges

itk. i D. og måske i videre kredse om
noget med særligt eftertryk : de ær on

gåt mindsk! æn gåt stud, æn gåt kåp

kaf9, leq æn gåt uw9r in få jæn,

æn gåt støk kod; æn gåt9 bån! (D.)

kælenavn. 2) bio. i lignende betydnin-

ger som god (s. d.); han hår 9t gåt,

sir gåt ud, æ hdw9d tæj'tr si gåt; do hår
et gåt å 9t (D., vestj.); iron. : do sir gåt

uwd, din grem dræti-' (Agger); han kam
gåt tej 9r, f. ex. ved en god arv el. et

godt giftermål, o: han fik en god stilling;

di æ gåt wej dr (sts.) o: det er rige

folk; de ka blyw gåt (D., Malt) o: det

er mig ligegyldigt; de ka gåt blyw, det

10 kan gærne undværes; de mo do gåt,

det må du gærne; de två gåt o ve'd,

det var let at mærke (D.); de ka gåt vær
san; de ka gåt vær te æn anen gåri; a
vel gåt kom, nær do vel hå 9t, o : gærne

;

a håd gåt o tval ti dål9r (D.); så mof æ
dær gåt o ival (B.) o: rigelig; tegnebogen

var ligegodt gævere med kongen, Kr. V.

95, o: kongen holdt alligevel mere af

tegnebogen ; det vilde Mette godt, Kr. V.

20 61, jfr. 242, gærne; i en ejendommelig
betydning kan siges: de æ guw9, di et

hår skek9t båj at9r æ dåqt9r (Lonb.) o:

det er mærkelig, påfaldende; se godtnok;
grund-, ilige-, lidt- lige- mund-.

godtfolk, no. = rgsm.; „hur gåt-

fålk ær, kom9r gåtfålk te!"' så æ man,
da kom æ rakdr ift (vestj. alm.).

godtkjøbskram , no. gåtkyvskram

de (D.) = rgsm.

30 godtnok, bio. gåt nåk (vestj.) ganske

rigtig
;
„préjsti kam gåt nåk", Grb. 86. 118

;

„hon sa dér ås9 gåt nåk mé feridn i

hwol" , Grb. 202. 50, hun sad der også

rigtig nok med fingeren i hullet; „let

ét9r kam jæs9n (gæssene) gåt nåk der-

hen" , Grb. 84. 63; han finder tudserne

godt nok, Kr. VII. 48 ; sporger A. : tykkes

du ikke, det er godt? og B. svarer: det

er godt nok, kan A. fornærmet sige:

ifi gåt nåk — de er hal fådæ'r9! (Vens.);

ligeså Lild s.; jfr. Sgr. XI. 125. 330.

godtroende, to. guw9trdw9å (D.);

guw9trowin (Agger) = rgsm.; „e søl9

gutrow9n for", Grb. 91. 46.

godtøls-tønde, no. guølstøj æn -9r

(Vens.) = rgsm.; tønde med stærkt øl,

se Grb. 202. 47.

godtår, no. guto'r (Lonb., Holstbr.);

de gamle siger: godtår! til den, som
50 drikker (jfr. sengot) ; se Junge s. 173;

efter en gammel optegnelse af Fogtmann
fra Ribe amt sagde A. : godtår ! B. sva-

rede : singgot ! el. A. sagde : krik ! B.

:

krak! A.: godtår! B.: tak! når flere
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efter hverandre drak af samme glas, jfr.

Søegaard, I Fjeldbygderne s. 94; en

lystig måde at drikke til på var: guto'r

flab, we do ha, så gab! (Mors, glds.);

ordet bruges i tim. : do ska fg dt, el. de

skipr, nær g— fåhr dæ' te, el. nær g
—

fåhr ijæ'n (vestj.) d. e. til ubestemt tid;

ordet er en forvanskning af: godt år!

hvilket man ønskede hinanden ved drikke-

lag; Aasen, svensk, gutår; „forklaret som
godt år, dog noget dunkelt", Aasen; jfr.

Skytts li. s. 50. ^

godvillig, to. gudivihd (Lild s.);

guwdvilH (S. Hald)
;

gow9vilit (Søvind s.)

;

goiviU (vestslesv.)
;

govild (Åbenrå) —
han æ g

—
, tjenstvillig; han gor H g

—
== rgsm., uden tvang; han gor H giiwB-

vild å glaj^ld (D.)
;

„di ga guwilli djæt

mej te 9" , Grb. 23. 28; æ føbr ek mæj
guwdivil9 (Agger); de er e søU gudwili

fjdlc9r, me (man) ka fo ole de hon

hor (Vens.), hun er en stakkels god-

hjærtet tosse . . . ;
gavmild (Lild s.).

goe, no. se gård; to. se gud.

goeni, udrbso. en ed, som skal

bruges i Hads herred; de æ gg9ni el.

gå9m san! jfr. Junge s. 326 ned.; se

Kalk. gonds blåm; Rietz gånn, se Skytts h.

s. 124; Sch. Liibb.: games, gans, for-

drejelse af gades o: gottes.

goer, no. flt. i et byrim: ,Vejsig goer,

Bolding kroer", Sgr. II. 89. 423, fra Åstrup

s., Gjørding h. ; betydning? gård?

gof, no. se guf.

goi, to. se god.

goj, uo. ft. se gide.

gojavteri, udrbso. se godaften.

gojmor, no. se gudmoder.

gol, uo. se gale.

gol, no. godl æn (Sundv.) røst, om
msker; han hær æn goi go^l; dær ær
æn gråw gol i ham (Hadersl.) se gale.

gold, to. se gjelde; no se galle.

golde, no. gdl æn best. -9n flt. -ar

(Vens.) person, som bærer sig sært og

avet ad, om kvinder.

golder, no. se galde.

golm, no. se galm.

golp, uo. se gylpe.

golt, no. se galt.

-gom, no. se brud-
;

jfr. Aasen gumi,

isl. gumi, mand; -gumme.

goms, no. se gams.

gonend, tf. se gangende.

gong, no. se gang.

gonnis, no. gonis æn (Holstebro) en

udstoppet figur, der sendes fra hus til

hus, til dem, som ikke er færdige med
deres arbejde; de ær æn sær gonis (Lb.)

en lojerlig fyr; byg-; jfr. fissemand.

gontj, uo. se gunte.

gople, no. se vable.

gor, no. se gård.

gor, no. gor el. gord de (Mds., Her-

ning) slimet, dyndet stof; jfr. Aasen gor,

dynd, søle, isl. gor, halvfordojet føde;

Rietz går, sv. gorr, materie, tarmenes

indhold; eng. gore, levret blod; frø-,

tørve-.

gorre, no. se gor.

gorrel, uo. se gurgle.

gos, no. se gås.

gosse, uo. se gasse.

20 gosten, to. se gusten.

-gott, no. se sen- ; htsk. gott
;
gu, gud,

gotte sig, uo.

gåt -9r -9t sæj (D., Lb., Thy, Agger);

gåt9n gåtn9r gåt9nt (Vens.)

= rgsm.
;
gore sig tilgode ; se god ; m. h. t.

formen se fæste, glatte, lette, rette, slette,

støtte,

gottre sig, uo. der kom et helt,

I

kogt svinehoved ind på bordet, de skulde

30 have at gottre dem med, Kr, VI. 103,

o: gotte sig ved.

govl, no. se gavl.

govre, uo. gov9r govr9r govr9t (Lb.);

ft. gov9r9r (Vejr,); ft. tf. -9d (Heil. h.);

nf. nt. ft. gob9r tf. gob9r (Vens.); gobr9d

(Mors) — ryste af kulde ; han guvi9 (Lisbj.

Terp); jfr. bevre, gegre, hovre, ryste.

govn, no. se gavn.

govt, bio. se gav.

govter, no. gdwtsr i -9r (Vens.)

klodset, kejtet, men morsom person.

gra, no. uo. se grav, grave, græde.

grabbe, no. grap9r flt. (Holstebro)

;

de æ nåw9r ård9ntliq gr— , store hænder

med lange fingre; jfr. Rietz grabbur flt.,

grove hænder.

grable, uo. graf9l grafl9r grafit

(D., vestslesv.) rode med fingrene i noget

;

å gr— mæ æ feri9r i æ smor\ jfr. eng.

grapple; holl. grabbelen, mnt. grabben,

„schnell fassen", Sch. Liibb.

grabse, uo. grajis -9r -9t (vestslesv.)

rive el. ruske i noget, rive af sig el. til

sig; jfr. plt. grapsen, Schiitze; gripse.
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grabsskalle, no. gra])sskald æn
(vestslesv,) person, som river alt til sig,

om bom, se rapskalle.

1. grad, no. grat æn (Thy) i et stykke

træ el. metal en flad fordybning, videre

forinden end foruden, til at drive et tvær-

stykke, en bed, ind i for at stive; hovlen,

hvormed en sådan fordybning saves, kal-

des grathæwl (Thy), også haves en grqt-

saw (Thy), hvormed der gores spor til lo

beder på dorre, borde osv.
;

jfr. htsk.

grat, spids; grathobel, gratsåge; se drive-

bed.

2. grad, no. gråd æn grader (D., vestj.,

Agger); grai æn grqja (Søvind s.) =
rgsm., om varmegrad og styrken, af spiri-

tus; åt grades hrænwin; de håhr ek te

man9 grader, kan siges fig. om toj, der

er dårligt til sUd; også om en svagelig

person : han håhr ek osv. ; han hår tån 20

graden (!) o: er fuld (Agger); jfr, lat.

gradus, trin.

1. grade, uo. grat -9r -dt (Lindk.)

sammenfqje træstykker således, at det

ene griber ind i det andet med en frem-

stående liste, en „svalehale" (s. d.).

2. grade, uo. gråd -9r -od -ad (Agger)

;

grai grqjs grajH (Søvind s.) — måle

varmegraden, sagtens også måle styrken

af spiritus; muwor^ æ kafe æ fo war9m!'io

— ja, no skul dn tval gråd 9r te 69

(Agger).

gradestok, no. grådståk æn -stak

(D., vestj., Agger); grqiståk æn (Søvind

s.) et thermometer.

gradhovl, no. se grad.

gradsav, no. se grad.

grai, no. uo. se grad, grade.

gram, to. å hlyiv gram biv sæ
(Røgen) = hård, rå, vild; di slås9t ræt*o

å æ gram (Sall.) = i vrede ; mæ gram hbw
(Vens.) med gram hu; y,åi grih9 fat i

hwerqr å gram9n hbw" , Grb. 126. 10; jfr.

Aasen gram, isl. gramr.

grams, no. grams æn (vestj.. Heil. h.)

;

gi æn grams apr, om hunde og heste,

snappe; få et grams å æ han a æ hun,

blive revet på hånden af hundens tænder

(Agersk.); man kan også få et gr— af

en le (vestslesv.); jfr. gams, glovse.

gramse, uo. grams -9r -9t (Andst,

D., vestj., Agger; Vens.) — gribe efter,

kradse på, tage usommelig på; æ hun
gramst apr mæ (D.) snappede efter; han

hår hii9l øw9gramst mæ i mi an§eqt

(Agger) kradset mig med neglene; så9nt

som do grams9r ic9 (Vens.) i det; go o

grams i mørk (D.) gribe for sig for at finde

noget; hwa leq9r do å gramser ve mi
slcørt9 æpr ? (Andst) ; også i betydn. små-

stjæle (Agersk.); jfr. Rietz gramsa, ,taga

med fulla hånden"
;

plt. grapsen, Schiitze.

gran, no. gran æn d'e (vestj.); gradn

æn gran (Fjolde) — grantræ; også om
stoffet: de gr—

;
jfr. Aasen gran, isl. gron,

ejef. grannar, sv. gran; rosen-.

grand, to. se granner.

grand, no. grån æn grån el. gråner

(D., Malt, vestj.. Vejr., Thy, Agger, Mors)

;

grbj (o stødtonet) i best. gråj, flt. grbj hest.

gråj9n (Vens.); gran et grqn (Agersk., Ral-

lum)
;
gra9n, grq9n (Åbenrå)

;
gron æn gron

(Røgen, Søvind s.); gran itk. (Sams) —
en ringe del af noget; dær æ grån i æ
mjælk (D.) grand af støv, snavs, hår

o. desl. ; dær ær et får tve ed, æ gråfi9r

søker te æ row (Mors), kan siges, når

der er noget snavs i mad el. drikkevarer,

ligeså vestslesv. ; dær æ nak gråner i di

kafe! — de gipr eri9n teti, de æ hæjlerer,

det gor ikke noget, det er b— (Agger);

fo et gran i æ y (Agersk.); gi mæ æn
lile grån i gus nawn (vestj.); ene é grbj

(q stødtonet) å sic, hør (Vens.), ikke en

smule at se, høre; åter æn grån (vestj.)

aldrig en smule; hi æn hete sanegrån!

et sandskorn, om tiden; han korner om
æn lile gran (vestslesv.)

; føl mæ mæ æn
lile grån (vestj.) om vejlængden, et kort

stykke; jfr. Aasen grand hak., isl. grand

itk. ; sv. grand ; bitte, gnat, greddel, grys-

sen, krumme, smitten ; kjende-, pille-, oje-.

1. grande, no. gran æn (V. Vedsted,

vestslesv., Hadersl., D., vestj., Lild, Agger);

itk. (Agersk.); grå^j el. grc^ el. graj i

-er (Vens.) — 1) nabo; „i estimijre maj
å grOfjer å nbhber'^ , Grb. 95. 114; „di ska

dem sil rus, dér hbr uj grajer" , Grb.

241. 244; dæn ska rutces sæ sjæl, dær
hår un graner (vestj.); mi gran (Ølgod

s.) min nabomand; [gran finer nåk

gaf] (Åbenrå egn), Kok Ordspr. 15. 149;

nabokone, især i horns tale: go åm t&

di gran9s o læn æn nist il (Agger). 2)

bj'^mændenes forsamling = grandestævne

(D., vestslesv.); vi ska ha gran ia'wten;

go te gran; også bydelag: di hør et te

æ gran, mæn vi bbjler da mæ' dæm
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(Lonb.); fig. a Tea et ved, hwa di tåw

stor o håhr gran om (Lindk.) o: sam-

taler, forhandler om; jfr. Aasen, sv.

granne; isl. granni, nabo; Mikkels-, Mor-

tens-, sogne-.

2, grande, uo. gran -dr -H (Agersk.)

samles til grandestævne om en sag, vi

granøt om H.

grandebrev, no. granbrow et (Ager-

skov) — 1) brevet, hvormed bymændene lo

sammenkaldes til møde. 2) byskråen,

brevet om byens vide og vedtægter; se

vide.

grandedor, no. grandar æn (Ag-

ger) nabodor; / ær ås9 nu gråto bar,

æn ka ek go tej 9n gr— , un I ska sæt

æ huws o dæn jæn æn.

grandefolk, no. granfålk (S. Ho)
naboer.

grandefoged , no. grg^jfo i best. 20

-fodn (Vens.) sognefoged; sagtens opr.

grandelagets foged; grandefogderne skal

med hosbøndernes fuldmægtige i det

mindste en gang om ugen efterse alle

byens lukker og diger, J. Saml.^- I. 76. 20.

grandekone, no. grankuwdn æn
-kwonør (Lonb.) nabokone.

grandelag, no. granlaw æn (vestj.);

grajlaw (Thy); gransis æn (D.); granø-

law el. graplaw æn (Agger) — de by- so

mænds lag, som møder ved samme
grande; jtr. nabolag.

gråndemand, no. granman æn
-mæn (Lb.) nabomand.

grandepind, no. granpin æn (D.,

Agersk.) budstikke, hvorpå sedlen eller

brevet, der sammenkaldte bymændene til

grandestævne, bandtes
;

jfr. thingvol, stok,

nabostok.

1. granderet, to. graners (vestj., 40

Agger); gronsrd (Røgen s.) — fuldt af

grander; æ sop æ grånsr^ (Agger); se

grand.

2. grande-ret, no.= grandebrev, Mb.,

se grande.

grandeseddel, no. gransædsl æn
(Malt) = grandebrev 1 ;

jfr. videseddel.

grandested, no. granste æn -stedr

(vestj.) nabosted.

grandestævne, no. granstæwn et 50

(Søvind s.); granstown (vestj., Agersk.);

grqjstbw el. -stown é el. gråjstaw el. -stow

(Vens.); granstaw æn (Lild s.) — 1) by-

mændenes rettelig indvarslede forsamling.

i hvilken alt angående jordens drift og

byens sager afgjordes; sårik folk samH
te granstaw (Lild s.); mæ te gr— , ivi

war æ grg^jstown (Vens.); jfr. S. Kjær

Stavnsb. s. 178. 302; ordet er i Vens.

ved at glemmes; o wær te grg^jstown

siges spøgende om en sladreforsamling

under åben himmel; den sidste del af

smstn. i gr^jstow synes at være stue;

se om gr— de mange i J. Saml. og
andensteds offentliggjorte byvedtægter og

videbreve. 2) granstaw æn (Lild s.),

navnet på de to fripladser i boldspil.

grandeøl, no. trakteredes der med
ved grandestævne, J. Saml. IV. 214 anm.
(Vens.).

grandgivelig, bio. grangivaU (vestj.);

grangytcdU (Agger); grqjglwdld (Vens.);

grangiv^U (Søvind s.) = rgsm.

1. granding, no. granari æn (Thy) =
grandelag.

2. granding, no. granøri æn -9r (Tyrst.

Vr. h.) lille stykke af noget; se grand.

grandkok, no. grånkåk æn (Thy,

Mors) kogekonens medhjælper ved gilder

til opvaskning, skal pille granderne (s. d.)

af maden.

grandstav, no. se grandestævne.

gråne, uo. {^grånl (Thy) se noje

efter noget, stirre hojt op. Mb.
;

jfr. kråne.

granner, to. ^raw^r (D., vestj.. Vejr.,

Thy; Agersk., Ballum); gran (Mors, Thy,

Agger, Elbo h.) — 1) rask og livlig i bevæ-

gelser (D.). 2) livlig og skarp af sans

el. fatteevne; æn graner hån, kål, knæjt,

dræri, piq; a hår æn par graner øwn
(Holstebro); æ dæjn hår æn par gran

øwn-, æ ær ek så gran ter o sij såm
æ hår tvæt (Agger); han æ graner p dr

(Holstebro); gran epp' »d (Mors), kyndig

på det, se grant. 3) Mb, anfører eft.

Terpager betydn. : meget begærlig (Ribe

st.), Jfr. Aasen grann, tynd, smal, fin;

isl. grannr; Rietz granner; se grant, u-.

granske, uo. gransk -9r -id (Agger)

= rgsm.
;

jfr. Aasen granska, grenska ; sv,

granska ; mnt. granschen, Sch. Liibb. ud-.

;

granspir, no. granspijr æn -9r

(Agger) lille, afkvistet grantræ.

grant, bio. grant (Agersk.; Angel);

groj {q stødtonet) itk. ^rånc (Vens.); han

hor el. ser ii så grant, skarpt; æ, so æ
lys grant (Ang.); haj siJ9r gråne (Vens.);

ordet er itk. af granner; sagtens hører
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herhen udtr. no gi'dj {q stødt.) skit (Vens.)

om noget, som aldeles ikke duer.

grante, uo. smågræde, klage sig,

om born (M. Slesv.) Mb. eft. Outz.

granthøret, to. graMhørs (Agersk.,

Bradr. , vestslesv.); graiithtprB (Angel);

granhørd (Elbo h. ; Sundv.) — som hører

skarpt.

gran-træ, no. grantræ een -or (D.,

vestj.) = rgsm., abies L.

grantseende, to. se grantsynet.

grantsynet, to. gransynt (Røgen);

gransjønt (Elb. h.); gråjsynt (Vens.);

grantsynto (vestslesv.) — som ser klart

og skarpt ; hedder gramipn (Agger).

granæble, no. grankogle (N. Slesv.),

Sgr. V. 71.531.

grås, no. grås (D. , vestj.. Vejr.,

Mors, Thy)
;
grås (Vens.) — de gor i grås,

liq ud i jcen grås (D.) i små stykker,

som glas el. skøre ting; spæjlt falc npr
å slu9st i grås (Vens.); „hqj ivil ha cbr

hær i grås" , Grb. 23. 20, han vilde have

kjørt den i smadder; dæn talwrlcdn gik

i jén^r stnadsr å grås (Lild s.); også

om fødemidler, f. eks. kartofler, som koger

ud ; de æ Udw9n te såmøj nøj soU grås;

de grås (Vejr.) småstumper, f. eks. af

brød, kager; også fig. småpenge: æ hår

æn kromi fartrd^n æ grås; noj sold grasio

kan siges om svagelige småborn, om
småfisk uden salgsværdi el. lign. (Agger)

;

jfr. Aasen kras, smuler, småstykker;

grot, smadder; murrigras.

grasat, i udtr. løbe el. køre greså't

el. i gr— (Mors) o: uden at udrette

no^et; „haj ræ i graso't få dem åpå
gålci" , Grb. 68. 60, må sagtens betyde:

red i galop; go i graså't (Agger), gå i

besøg, især om kvinder, der ikke gider 40

bestille noget hjemme; kør i graså't niæ

hans kuw9n (S. Hald) køre i besøg; jfr.

htsk. gassaten gehn Weig., drive om på
gaden; af hojtysk gasse er lavet et bio.

med lat. endelse: gassatim el. gassatum

(supin. form) gehn; mnt. grassatum gån,

Sch. Liibb.

grase, uo. grås -9r -t grast (Thy);

tf. grast (Agger, Lild, Holstebro); grås

grås9r gråst gråst (Vens.) — slå i mange so

små stykker: æ ska grqs dæ så smp
som do wa mølmolt; hurdn ær dt, do
stor o gras9r tnæ 9r ! (Holstebro) kramme,
tage meget i hænder, mishandle; di ku

grås htvdra'jar (Lild s.) smadre, klemme
istykker; æ bar ivel grås wal moj mæ æ
kiUri; han hår grast æ lyw å hans m,uw9r
(Agger); jfr. Aasen krasa, knuse, ligeså

Rietz.

graseri, no. se grasværk.

graset, to. grasd (Holstebro) om
hvad der er småt el. udklemt, tilhjasket

:

de æ så gr—

.

grassmå, to. grgssnip (Agger) over-

måde små; æ f,øndr æ så gr— idå\

grassere, uo. grasi'pr -9r -9d (Ag-

ger) — 1) optræde hærgende, om syg-

domme; „de war én stur eléndihjæ, déj

gåti bdnprek9rn (bornekopperne) gråsijr9

øw9r hil9 lanc" , Grb. 22. l, alm. 2) larme,

stoje, færdes, være idelig i virksomhed;

jfr. lat. grassari, færdes.

grasvorn, to. grqstvdr9n (Lild s.)

I som ser tilsølet ud.

grasværk, no. graswærk de (Mors;

Salling); grqsiværk de (Thy, Agger) =
gras9ri'j (Mors); om det, som er hjasket

og uordentligt; mad, altfor fin skrift; de

hlyiv9r te gr— , når man ej kan over-

komme sit arbejde og derfor gor det

uordentligt ; de æ gr— mæ' ham, om en

mand, der går i armod; de æ noj gras-

wærk (Agger) kan siges om småborn el.

unge personer, der er forkomne som
følge af vanrøgt el. mishandling.

grat, uo. se 1. grade.

grat, to. grat æn (Ølgod s.) = gnat;

noget, der er småt, et grand.

gratis, bio. gratis (Agger); grqtisk

(D., vestj.) = rgsm., for intet; jfr. lat.

gratis (o: gratiis) for tak.

gratost, no. gratwost æn -d (Søvind

s.) knapost, lille surmælksost.

gratosthylde , no. gratwosthyl æn
(Søvind s.) knaposthylde, o: fremskudt

underlæbe.

gratte, uo. grat -9 -9t -9t (Søvind s.)

kradse, rode, ælte, med pind, ske el.

andet, især spidst redskab; se kratte.

grattelhoved, no. gratdlho et (Lisbj.

Terp) person, som gor uordentligt arbejde.

grattelig, to. gratU (Røgen s.) ujævn,

uordentlig; de æ gr— pldw9t; også: æn
gr— 2^'^ékoq.

gratteri, no. grat9ri'j (vestj., Agersk.)

om hvad der er småt, fin skrift, små
kartofler osv.

grattet, to. grap (D., vestj.); grat9r9
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(Lysg. h.); grat9 (Agersk., vestslesv. ; Sun-

deved) — om gnidret, fin skrift; gr—
shrowt (Lb.); om hvad der har ujævn

overflade, f. eks. kartofler (Agersk.); de

sij3r nåwH grap ud (D.) om smorrebrød,

fuldt af sand el. tørvesmul, om et uor-

dentlig hus; æn hetd grap jæn (vestj.)

en person, som er grå og grimet i an-

sigtet; æn gra(U ti, et gr— væs (Sundv.)

et regnfuldt og uroligt vejr; se grade.

grav, bio. se grov.

grav, no. graw æn ^raM^^Sønderj.);

itk. (Bradr.) ; best. grawdn (S. Hald) ; flt.

grqw (D., Røgen, Søvind s.); graw æn
best. -9n flt. graw (Vens.; Mors, Almind,

Vib., Støvr.); gra æn gra (Fanø) — 1)

= rgsm. ; ethvert storre hul, der er

kastet i jorden; graven, bvori potterne

brændes (vestj.)
;
grav til døde ; når graven

aftenen for jordefærden er kastet, ringe s 20

(s. d.) der over den (D.), jfr. Skytts h. s. 1 76;

kast æn graw (D., vestj.), graw æn graw
(Bradr.) ; åpå grawsdns hréj (Vens.)

;
„sto

do kon no, Pie, no slæd do rent å gåt!"

så9n sø Ma Pals, da di sat hens man
i grawdn, Kr. IX. 247. 19 (Tiset, Ningh.);

\dæn hæl9 graw æ væl fåva'dr'] (Sundv.)

ordsprogl. talemåde; en bekendt heste-

handler, Grabow, kaldtes i Vens. altid:

Grawho; den døde, som har gjort uretso

i levende live, kan ikke få ro i graven,

Kr. III. 146. 204, IV. 1 15; graven kan ikke

holdes vedlige, fordi genfærdet farer op,

Kr. IV. 113; der lyder klage fra graven,

Kr. III. 192. 268; der er på kirkegården

dannet sti imellem venners grave, Kr. III.

161. 225; præsten står rede ved graven

for at mane spøgelset, Kr. VIII. 240;
graven var længst gravet, den døde kunde
ikke komme i den for gæld (se gjæld), Sgr. 40

IX. 178; manden skal sove i en åben

grav på kirkegården en nat for at slippe

for hekseri på gården, J. Saml.^- I. 48
(Vens.); pigen skulde lægges i en grav,

jord kastes på hende, man skulde ploje,

så og harv*e over hende, tage hende op

igen, så mistede hun evnen til trold-

domskunster, Kr. VIII. 261; jfr. Kr. VI.

353.2.9, døbe om; skjævr; for at mane,

kryber præsten baglænds rundt om en so

grav, Kr. VIII. 255. 56; graven vil ikke

modtage hr. Limbeks lig, Thiele I. 125;

blade med en hemmelig skrift vokser op

af den dødes grav og vidner, at han

har fundet nåde, Sgr. XI. 75; frugtsom-

melig kvinde må ej sætte sig på en grav,

så får hendes foster slag^ Kr. VI. 253. 12,

Sgr. IV. 67. 134; ikke se i en tom grav,

så bliver barnet umætteligt, Sgr. IV. 70.

168; muld af en frisk grav brugt til trold-

dom, se J. Saml. IV. 152. 103, jfr. Wuttke
nr. 117, Black 95; også hos vilde folk,

Folkl. Rec. II. 43. — 2) en fold, som skal

kunne findes i milten på slagtede svin, og
som varsler dødsfald, Kr. IV. 359. 138, Sgr.

IX. 234. 804; jfr. lig, skovl, spade; aske-,

grev-, grud-, grus-, hjærte-, hør-, jord-

malle-, kjæmpe-, kjøre-, klyne-, kridt-,

kritte-, kul-, ler-, lim-, mergel-, ovn-, pyt-,

ræve-, sand-, tørve-, ulve-.

gravand, no. grawån æn -ænsr

(vestj., Agger) = rgsm., anas tadorna.

gravbakke, no. grawhak æn -9r

(Lindk.) digesvale, hirundo riparia.

grave, uo. tf. se gribe.

grave, uo.

graw -9r -9t graw9t (D. ; vestj., Andst);

gra -9r -9t gra9t (Fanø);

graw -9r -9d graw9n (Rævs); ft. grow
(Agger)

;

graw -9r grotp grow9n (Mors, Lødde-

rup);

graw -9r gru9 gru^ (N. Sall); nt. ft.

graw9r tf. gru9 el. graw9r (Mogen-

strup)
;

graw -9r grow el. graw9d graw9d (Lild

s., Heil. h.');

graw -9r el. graw9r grow el. graw9 el.

graw9 (Vens.);

graw graw9r graw9d graw9d (Årde-

strup); nf. grå (Læsø);

graw -9r grow graw9 (Havbro s.);

graw gra%p9r graw9t graw9t (S. Hald,

Hvejsel); ft. grow el. grawH (Støv-

ring h.);

graw graw9 grow graw9 (Ginnerup v,

Grenå); tf. graw9t (Torring);

graw -9r grow el. graw9d grauød (Tved)

;

grqw graw9r \_graw9'] graw9 (N. Sams)

;

ft. graw9 el. grdw tf. graw9 (S. Sams)

;

grqw grqic9 el. graw9 grqtvt grqwt (Sø-

vind s.); tf. grawH (Røgen), grqw9n

(Tåning)

;

graw -9r grqi gral (Sem, Agerskov,

vestslesv.; Braderup, Ladelund); tf.

graw9t (Spandet);

graw -9 -dt -dt (Åbenrå); ft. tf. graw9

^Valsb., Sundev.);
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graw graw^r [gråiv graw^} (Ang.); jfr.

Hag. s. 151. 8.

= rgsm.; „di ga dem te å wil graw
cåhn åp å grow rnjm om hær" , Grb.

76. 20, de gav sig til at grave brønden

op og gravede rundt om den; om store

tørv kan siges : di ce hwærk^n gratpdt få
snak æhr tak, mæn få las o stak (vestj.)

;

om så a mit ræt åp ow Jgran sku graw
(Silkeb.); han mast ha æ hrænvin, om
han så skut graw 3t uør a æ ju^r (Vlb.)

;

æ lyk ska skilagrawds (Ang.) marken
skal deles i to ved en grøft (skilt ad

graves); jfr. Aasen grava, isl. grafa; htsk.

graben, mnt. graven, Sch, Liibb. ; ordet

henføres af Weig. til gr. graplfein, ind-

ridse, skrive; se greve, griffel; grob,

grøfle, grøft; be-, kritte-, kule-, pyt-,

under-.

gravearbejde, no. grqwarhit (Silke-:

borg) == rgsm.

gravejærn, no. grawjan æn -jan

(Andst); grawjæn et (vestslesv.) — jærn-

plade under træskoene, for at spaden

ved gravning ej skal slide hul.

gravelæs, no. grawlas et (vestslesv.)

et læs på 20 snese lyngtørv; 2 grave-

læs regnes for en halv dags arbejde.

graven, no. grqwon (D. ; vestj.);

grawin (Agger) = rgsm., det at grave,

:

gravning.

graver, no. gramr æn -dr (Lindk.);

grawstdr æn -9r (Vlb.) — 1) = rgsm.;

den person, der er ansat til at grave

graven til de døde og som tillige tit be-

sørger kirkeklokkens ringning; „graweren

kom å sku te å ring føøst gang", Tkjær

II. 12; se kilde-, kule-. 2) flt. graw^rdr

(Holmsl. kl.) esepiger (s. d.) glds. 3) æn
graw9 (Søvind s.) grøftegraver.

Graves, no. Grqwds (D., vestj.) og

Grawdsdn som stammenavn, ikke sjældne

navne ; må udledes af formen *Gragorius,

*Gragers, *Grags; Graners alm. i 15de

årh. (dr. Nielsen), se Gregers.

Gravesdag, no. Graw9sdaw (Lb.)

d. 23. April, Georgios; o Gr— skal æ
stårk owdr æ haw o æ howwårm å æ
graw (vestj.); storken kommer Gr— med
formiddagsmelmad, Kr.VI. 275. 216, o: fra

den dag af begynder man at spise mellem-

mad om formiddagen; dette passer ikke

med rimet: Graves med sit lange skjæg

lokker småbornene ud til væg, Kr. IX.

28. 291, hvor Gr— synes at være Grego-
rius (s. d.); der er et Graw^sdawsmarksn
i He.

gravespade, no. grawspåi æn -spåj9r

(Andst) alm. spade; se grøffel.

-gravet, tf. se gjenimel-, op-, ud-.

gravet tørv, no. graw9 tord (Vens.)

tørv, gravet ud ved hjælp af en spade,

forsk, fra æltede tørv; grow^n tør9 (Mors)

tørv, som er fremstillet derved, at den
sammenæltede tørvemasse udbredes på
lejestedet og skæres i tærninger med en

spade.

gravgront, no. [grawgrdsnf] (Als)

en plante, singron, vinca minor L.

gravgås, no, = gravand, Sgr. V.

46. 426 (Sams).

gravhund, no. grawhun æn (D.);

graw^rhuj i (Vens.) — grævlingehund.

gravhoj, no. grawhøw i -héw (Vens.)

kæmpehoj; se Grb. 178. 21; jfr. Mhoff

373. 501. 2.

gravkors, no. grawkås æn -dr (D.)

= rgsm.

gravminde, no. grawmin æn -9r

(D.) = rgsm.

gravrust, no. grawrbst de (Søvind

s.) rust, som æder sig ind i metal; fig.

dær æ grawråst i hans ørdr (Agger) o:

ørerne er skidne.

gravskrift, no. grawskrowt-æn (D.);

grawskrøtvt et (Søvind s.); grawskrøwt

æn (Agger) = rgsm.; indskrift på en

grav; men også: et prentet og med
tegnede blomster prydet mindeskrift over

en afdød ^ det er indfattet i en ramme
og ophænges i stuen som prydelse og^

minde (alm. i Vestj., Agger; sjældnere i

Vens.), se ligvers; en gr— med en kort

levnedstegning af den afdøde samt nogle

vers, i regelen forfattet af degnen, slås

på kisten og gives den døde med i

graven; en kopi deraf ophænges i glas

og ramme (Søvind s.).

gravso, no. grawsow æn (Sall. ;^

Agersk.) — 1) overmåde skidenfærdig

kvinde; dertil svarer grawstmin om en

uordentlig mand. 2) grawsow æn (Sø-

vind) et spøgelse-dyr; jfr. Gr. GL. d. M.

II. 89 (Falster) skattevogter; genfærd af

en levende begravet so, Thiele Folkesagn

II. 296 (Ærø) ; i anm. nævnes den glumso,

se Junge s. 304. 327, sagtens sællandsk

navn; jfr. grafso, Wigstr. I. 232, genfærd
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af et myrdet barn, som uopdaget har

ligget 100 år i jorden; ligeså gluffesugga

I. 221; gluggso I. 151, gloso II. 90. 148

skal have offer af hvert stykke dejg, som
lægges i julen; Rietz s. 202 gloso'n;

beskrivelse af den Hyltén Gavallius, Wå-
rend I. s. 240. jfr. VII. ; Wårend II. XI.,

Skytts h. s. 159.

gravsted, no. grawstæj een -stæj9r

(D.); grawste am -ste^r (vestj., Agger)

= rgsm.

gravsten, no. grawstipn '<Bn -stijsn

(D., vestj., Agger); graivstin æn (Søvind

s.) == rgsm.

gravster, no. se graver.

gravstål, no. grawstgl de (vestj.)

jærn, som opgraves på kirkegården, gamle

ligkistesom og andet; deraf lavedes for-

dum fingerringe, som var gode for gigt,

krampe og mareridt, Kr. IV. 396. 539,

jfr. W^uttke nr. 186.

gravsvale, no. = digesvale, Sgr. III.

158.884 (Hansted), XII. 153.527; se grav-

bakke.

gravsvin, no. se gravso.

gravt, no. se grøft.

gravtræ, no. grawtræ æn -dr (vestj.)

flækket egestamme, tit med indskåret

skrift, der som gravminde lagdes på
graven; nu (1888) findes der vist kun
få af dem tilbage; „huem wed, nær wo
grawtræ ska skæres", Andr. Begr.

gravvers, no. grawvæs æn -er (D.)

= rgsm.

gravøl, no. grawhl é (Vens.) i tim.

di hålc é gåt gr— éw9r ham = drak

dygtigt (Vens.) ; i Haksted s., Mellemslesv.,

bødes ved jordefærd „gravøl", o: varmt

øl med smor [og brændevin] i; „gi

kanden herhit, så grauøl å jaøl vi drik-

ker", And. Begr.

gravål, no. grawå'l æn -dr (Vens.,

Thy, Støvr.) stor fure el. rende, frem-

bragt ved regnskyl ; sikø grawå'ldr ræjndn

hår lawH (Støvr.); en stor, dyb grube,

frembragt ved mskehånd, uregelmæssig,

storre end en grav; bon hå lawd så måne
grawå'ldr hær østsn te i hreykdn (Vens.);

grawå'ldr i ansecd (Vens.) = kopar.

gre, no. se grød.

1. greb, no. grev æn grev (D., Lonb.,

Støvr.); greb æn greb (Vens., Mors, Røgen
s.) — redskab med tre el. fire tener til

at grave med, læsse el. sprede møg osv.

;

j

de ær ek sån o bruq skowl o greb fo

I

hwæni dær ek æ wån tef dr (Agger); fo

æ grev ondr dt (vestj.) få magt med;
gåde om greben, Sgr. IX. 1 40. 470 (Møen)

;

en trold-greb, der selv arbejder, i æven-

tyret, se Sgr. VIII. 35 (Østfyn), X. 179.459,

jfr. Asbj. I. 251 ; se Aasen isl. greip, huk.,

fork, jærntyv, trefork; gribe; brække-,

fylde-, klyne-, lade-, mog-, sprede-, stål-,

10 træ-.

2. greb, no. greb é best. grébd (Vens.);

gref æn grevdr (D.)
;
græv æn (Lb.)

;
græb

æn (Agger); grev æn -dr (Andst h., Vor);

gre9f et grefdr (Bradr.); gref et == fit.

(Sundv.); gref æn grevdr (vestslesv.) —
1) håndtag på spand og ballie; jfr. dor-,

hånd-, kiste-. 2) et grev (Søvind) =
rgsm.; gøjdr ét grev i porpn, gore et

greb i pungen. 3) lempe, forstand på
20 noget, hqj hor efic så reri é greb åpå' d,

(Vens.); de hår han erjdn guwd græb ow
(Agger); jfr. lempe, magaj, smed; fejl-,

mis-. 4) it ^re/" (Bradr.) et stykke skarpt

stål, der sættes fast i næsen på hestens

sko, for at skærpe dem i glat føre; jfr.

Aasen grev, hage på hestesko, isl. gref.

5) æn grev (Lonb.) en indretning, sammen-
sat af 4 pinde, der tilsammen danner en

kvadratisk figur med udløbende ende-

so stykker, og som lægges om tapstangen

på halmen, når man brygger, kaldes

også brow. — Jfr. Aasen isl. greip huk.,

mnt. grepe el. gripe, håndtag, også ,mist-

gabel", Sch. Liibb.

grebflen, no. grebflæn æn (Agger)

flen på en greb.

grebfuld, no. grebfut æn (Thy)

så meget som på engang tages med en

greb.

grebhorn, no. grevshown æn (Mds.

h.) en tand på en greb; jfr. 1. flen, tind.

grebing, no. grebdri i -dr (Vens.)

bojlen på en spand; se greb.

greblag, no. greblaw æn (Agger)

et tykt lag; han tår æn gr— smor o

hans mætmad.
grebning, no. grebndti æn el. græwdij

el. grewdii (Mors); grøbdri i best. -i flt.

-dr (Vens.)
; græbdri -dr (Stagstr.)

;
grevdni i

50 (Sams.)
;

grebdri el. grebndti el. grhbrdri æn
(Lild s.); græpti æn (Agger); græwndti

æn (Harboøre; Sall., Vejr., Lønb.); græv-

Idri æn (Lindk. s., Lemvig); grevndii æn
(Andst, Støvr.) itk. (Elbo h.)

;
grévndti el.
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grhUri æn (Søvind s.) — 1) grøften i

stalden, hvori køernes gødning opsamles

(Lild s., Mors [græwBri], Lemvig, Lonb.,

Elbo h., Andst, Vejr., Vens., Hanh.); fig-

kan siges om den, der ikke kan få plads

ved bordet, at han må sidde i grebningen

<Søvind s.)
;
jfr. kogrob, moggrob, staldgrob,

øddelgrob; greb. 2) gulvet imellem de

to rækker af køer i stalden (Mors \_gret-

n9ri\, Sall., Stagstr., Støvr.); jfr, Rietz 219, lo

grevning, det samme.
grebpotte, no. greafpåt æn -pådø

(Sundv.); grefspåt æn -9r (D.) potte af

ler med hank.

grebskyde, uo. grefskyd -skijpr -skød

-skøt (D.); han grefskyd9r H »t, o: han
gøder ikke tykt; dæn aw»r hlow enda

grefskøt = fæk æn skowllaw a moq, o:

blev gødet med et tykt lag mog.
grebstykke, no. [^grebstøkar flt.]20

{Mors) „jordstykker, som graves med
greb, uden i forvejen at være afstukket

med spade", Schades Saml., se grob-

stykke.

grebsæt, no. grefsæt æn (Holste-

bro) så meget man ad gangen kan tage

med greb.

gred, no. se grød.

greddel, no. gredal æn -dr (D.,

Lb.)
;

græddl æn (Mors, Thy, Agger) ; sn

grerdl æn de (Vejr.); gredl de el. grd
best. -9n el. grel (Vens.)

;
grel æn (Lild s.)

— en tynd hinde, skind på kogt mælk
(alm.) ; tynd is på vand ; når mælken er

skummet første gang, kan den sætte en

gr— fløde senere; vejen fik kun en tynd

gr— ler, den skulde haft et tykt lag;

en lille gr— smor på brødet (D.); æn
uh grepl (Lindk.) en hlle smule; man
bliver vanskelig af at spise gr— , mælke- 40

skind (Hanh.); do ka et tot æ gr— , så

løber du efter pigerne (vestj.)
;

jfr. Aasen
grisla uo., udsprede tyndt; sv. gradda,

fløde; 2. fledder, flims, grand, skinkel;

grejsel, grittel.

gredig, to, gredi el. grea (Vens.);

[grejd] (Silkeb.); greda (Mors, Øland) —
grådig, ivrig, forhippet på, ivrig i ar-

bejde, grea som i sulcdn mqj po ivéhti

(Vens.) ; måske hører hertil udtr, æn so

grø9 høq (Sall,), et spøgende udtr. om en

forslugen spiser
;

jfr. Aasen, gridug, flittig,

travl; grådig; eng, greedy.

gredle, uo, i udtr. de gredldr æ wa'h

Feilberg: Jydsk Ordbog.

(vestj.) frosten lægger en tynd ishinde

på vandet.

gree, to. se gredig,

gref, no, se greb,

greffel, no. se griffel,

Gregers, no, Græjs (D,, vestj., Ag-
ger); Gres (Vens., Lild s.) — alm. mands-
navn; Græjsdn, familienavn, stammer
fra Gregorius; se Graves.

Gregorius, no. en kalender - dag,

d, 12. Marts; Gregå'rius tø æ hæjar en

hunar lasdr hø, Kr. IV, 370. 259; ve Gre-
gå'rii ti, så æ næt å da Uq vi (jfr. Hilde-

brand, Antiq. Tidsskr. f. Sverige VII. nr. 2

s. 39. 9; Sæve, Åkern Sagor s. 30); ve

Gregå'rii ti, da ska ål skiv skri å
ål gæs gor æq; Gregorius dæn hli,

dæ'h ka gæn plåw å skiv te å skri;

den dag får alt liv, tuen går itu, da
skal bierne og den dovne plov ud, Sgr,

VII. 88. 561-71; får vi ikke Gregorius-

væde, vil lawnieren (lavningerne) wind'

å båneren (de hoje marker) tab' (Sams)

;

æ Gregå'ri då tar, wel di kom te å so

row i kar (Mors); kan en krage skjule

sig i rugen på.Gr— , vil det blive et

godt kornår; ligeså, om det er tøvejr,

se Kr, IX, 28. 289-95 ; Gr— må der ikke

længer, lægges i kakkelovnen el, tændes
lys om aftenen, Kr, VI, 275. 225.

greje, to. se grådig.

grejer, no. gr^dr flt. (Lild s., Ag-
ger, Mors, Lonstrup) redskaber; særlig

fiskeredskaber: hår do din gr— i drdan;

alt tilbehør til båd (N. Sams)
;

jfr. Aasen,

greida huk., rede, orden, men også: red-

skab; isl. grei5i, hjælp; eng. dial. graith,

forsyning; Aasen greida uo. rede,

greji, no, se grinnen,

grejn, no, se gren.

grekke, uo. se grikke.

grekker, no, se griker.

grel, no. se greddel.

gren, no. gren æn gren (Bradr,^

Sønderj,, Røgen, Søvind s,); græjn æn
græjn (D.); græn i best. græn flt. græn
(Vens. ; Mors, Agger) — 1) en gren på
et træ ; en flen på en greb el. fork, gaffel,

en grinde (s. d.), jfr. flæn, tind; „béw gren,

mhi haj é smékar", Grb. 248. 392; se

Skagen; bynavnet Grene forekommer ved

forgrening af åer, U. Bl. I. s, 331; kaste

grene som offer (s. d.) på en afdøds

grav. Junge 323, Gr. GI. d. M. I. 57;

31
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J. Saml, III. 53 med henvisn, til Annal.

f. Nord. Oldkyndighed 1862 s. 28; jfr.

Gavall. Wårend I. 161, Liebr. Volksk,

s. 267 flg. 2) art eller afart af noget:

æn græjn å æ tærsyq (D.); æ mjælk

hår æn gren a hlåsdrhejdr (vestj.) er

noget blåsur. Jfr. Aasen isl. grein, huk.

;

rosen-, skalde-.

grenader lue, no. plantenavn, blom-

æ gron'] (Als), jfr. plt. Gretjen int grone^

Schiitze.

grev, no., uo. ft. se greb, gribe.

greve, no. grow æn -dr (D., vestj.,

Sall. alm.) = rgsm. ; de ær it hwær daw,
grow9n jawdr, somti jawdr hans hun (Ran-

ders), ordspr., også Vens.; ant9n do æ
hun æhr grow, ka do ek skid, ka do ek

hæhr low (vestj.); grew, grewskåp, J. M.
sterne af stormhat, aconitum napellus L., lo 79; jfr. htsk. graf, ghtsk. kråvio, sættes

Sgr. XII. 156. 5a5 (Hjerm).

greneret, to. græn^r9 (Agger) grenet.

-grenet, tf. se forgrenet.

grenner, no. flt. se grind.

Grenå, no. Grøn" (Djursl.) en by;

,a kjørt' te Grenå me grin (gryn) å kom
hjem me latter (lægter)", sa' manden
fra Djursland, „å samm' daw fik mi hejst

ni (ny) sko, å mi hon killinger" (kyllinger,

Sgr. I. 158. 646, y udtales i egnen som i). 20

i forb. med gothisk gagrefts, befaling,

Kluge; se grave; tosse-.

greveni, no. se grebning.

1. grever, no. flt. ved udtr. sæt æ ferier

i æ grdw3r (Andst) betegnes et fægte-

kneb : den, som i brydning ligger underst,

klemmer med al magt sine fingre ind i

hulingen under modpartens øreflipper;

jfr. talggab.

2. grever, no. growdr flt. (Vens. alm.

1. grer, no. grer æn (Lysgd. h.) en

spinkel, ubetydelig person.

2. grer, to. i udtr. gredr haw9r, gren-

lands havre; gresr laan, jord, som ligger

til græs og skal pløjes (Bradr.)
;

jfr. mnt.

grét Sch. Liibb., glfrisisk gred, eng, græs-

land.

grerrel, no. se greddel.

Gres, no. se Gregers; græs.

gresk, to. se gridsk.

gresk, to. gresk (Bradr.); nåwdr

nåw^r, el. et gr— dy9r, græsselig,

Sch. Liibb. gyse;

gr

jfr. mnt. gresen uo

greselik to.; græsig.

gret, no. gret æn -9r (Agger) en

fisk, en slags rokke, en lille sletskade,

raja batis?

Grete, no. Gret (D., vestj.); Grhjt

(N. Sams) — alm. kvindenavn, forkort-

ning af Margrethe (s. d.); navnerim:

Gret, hun sked i æ karet,

hun hanøt o så, hun ku et gor ve H,

få di håd nardt hin te H (D.);

Gret kaldes klør dame i skjervinsel (s. d.)

;

dronning Grete sejrer med en hær af

mænd over 40 og drenge under 16 i

Salling, Kr. III. 114. 165, se potte; i

Mellemslesvig er sagn om , sorte Grete",

som har bygget Dannevirke, se Mhoff

157. 205, 275. 371, 342. 459, 585. 605; so

navn til kragen, Sgr. V. 78. 629 (Sæll.),

Nyrop, Navn. M. 128.

Grete i det gronne, no. J. T. 321,

en plante, nigella damascena L. {^Grist i

Sønderj.) fedtegrever, kødstumper, som
bhver tilovers, når tælle el. fedt smeltes

fra; „grøw^r h' hér-retdr" , Grb. 235. 111,

ordspil mellem greve og fedtegreve; i et

byrim: „Læmbo growwer", Sgr. VII. 176.

781 (Lemvig)
;

jfr. mnt. greve, gribe, Sch.

Liibb., htsk. griebe; se også Nyrop V. Sk.

s. 62; fedt-, ister-, talg-.

grevgrav, no. I afd. provst Schades
30 saml. forekommer dette ord i et rim fra

Mors:

down høwdr gir låii møfi,

låi^ møti gir træt hijm,

træl bipn gir grewgraw,

grewgraw gir marp sårdful daw.

Efter velvillig meddelelse fra past. Lille-

lund i Tæbring oplyses det, at ordet nu
næsten er forsvundet; en ældre mand
har meddelt, at gr— var navnet på de

40 ujævnheder, der tidligere fandtes i heder,

når den ene vej løb ved siden af den

anden med dybe spor, hvor der var

brinker imellem, eller sådanne steder,

hvor der var gravet lyngtørv og hvor

hul var ved hul; mulig kan ordet tydes:

greb-grave.

greving, no. se grebning.

grevning, no. se grebning.

grevt, no. se grøft.

gri, no. se gryde.

gribbes, no. grihds æn -9r flt. (D.)

noget, der kan gribe og fastholde, f. eks.

noten, hvori en fals el. fremstående kant

passer.
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1. gribe, uo.

grif grw9r grev grepn (D., Sem, Andst,

Hvejsel, Lem); tf. græv9n (Lyne s.);

grif grivdr gref grévan (Husby, Bur);

griv -dr grev grevdn (N. Salling);

gri^ grihsr greb gréhm (Thy, Lild);

tf. grépn (Lødderup);

grijb -<tr græp græhdn el. græben (Ag-

ger, Rævs)

;

grib griba greb grebdn (Linå, Røgen, lo

Hads h.); tf. grebdn (Dover);

griv grivar grev grev9n (Bjerring,

Heil. h.);

grijb griber greb gréba el. greben (Vens.)

;

griv griy^r grev greven (Falsl., Tørring,

Støvr., S. Hald, Gimming, »Års) ; tf.

grevdn (Søvind s.);

griv grivdr gredv grovdd (Tved), jfr.

Lyngb. Uo. s. 85;

grio grivdr grev grawd (N. Sams);

grijdv grivd gripv grevd, æ grevdn (S.

Sams)

;

griiv griwd grew græwdn (Bjært);

grif grivdr grev grevdn (Agersk.); ft.

gref (Hammelev, vestslesv., Em-
merlev)

;

grif grifdr gredf grefdn (Bradr. ; Øst.

Lyg. ; Rapsted, Åbenrå, Valsb.); nt.

grifd ft. gredf (Sundv.);

grib -dr gridb grebdn (Fjolde);

grif grifdr gridf grefdn (Egebæk) —
1) gribe, tage fat på, alm.

;
griv æn bul

(D.) gribe en bold; gr— æn tyw; griv

i jén el. griv fa't i jen (Søvind s.); o

griv (vestj.) borneleg: lege tagfat, se

gribes; blind-; fig. æ græp mæ i pr, jeg

greb mig i det; hwans ska m no grijb

o gyjdr i (Agger, alm.) o: hvad skal vi

gribe til, som udtryk for stor rådvildhed.

2) fatte om ; a ka il griv om dt (Søvind 40

s.). 3) gribe an; griv jæn an (vestj.)

angribe; no vest hon il, va hon sku grif

an mer, J. M. s. 66, foretage sig. 4) i

forb. gribe til: foretage, forsøge; a ver

ii, hwa a ska griv te' (Søvind s.). Jfr.

Aasen, isl. gripa; htsk. greifen, mnt. gri-

pen, Sch. Liibb.

2. gribe, no. legeudtryk : ta æn griv

(Søvind s.) gribe bold el. pind i flugten

gribes, uo. i udtr. leq grifs (Ager-
skov) = lege tagfat.

gribs, lo. [gribs po] (Mors) grisk

efter.

gribsgods, no. gribsgos é best. -t

(Vens.) gods, som ingen ejer har; —
alt, hvad der er til fælles afbenyttelse

(Holstebro); de gær te gribsgos å lansdns

bæst (vestslesv.) talemåde.

gribsjord, no. gribsjowr (Vens.);

gribelse , no. i udtr. lek grifdis so (D.) grimasser.

jord, som indtages af fælledmarken, efter-

som man har arbejdskraft og evne til;

„et stykke jord, som ej er rebet, og
hvoraf enhver kan tage", Kalk.

gribsmutter, no. gribsmotdr æn (D.,

Andst, Sønderj.) jordemoder, et spøgende
navn

;
jfr. bademoder, riveskind, urmager

Mørk.

I

gridsk, to. grisk (D.); flt. grijsk

20 (Agger); gresk (Røgen); vær gr— o dt

(D.); åpg dt (Røgen) stærkere udtr. end
begærlig; ivrig på arbejde (Als) J. Saml.
VIII. 270; se Aasen gridsk, gresk; Rietz

grisker; gril, grådig, penge-.

griffel, no. grefdl æn greflar (D.,

alm.) = rgsm., til at skrive med på
tavle; jfr. htsk griffel; ghtsk. kriphil el.

craf, afledet af græsk graphein, Weig.
Wb. ; se grave.

griffelhus, no. grefdlhus æn -hus

(D.) gemme til grifler for skoleborn.

grik, no. [grik] (Mors) latter, grin. Mb.
griker, no. grekdr el. gridkdr i best. -i

flt. -dr (Vens.) tvær person.

1. grikke, uo. grek -dr -d -d (Vens.)

gruble, gå i tunge tanker; „de grekd hqj
no øwdr", Grb. 70. 92; „hqJ wa så un-
ddli, som haj ku go å grek åpå jentarf

,

sts. 193. 135.

2. grikke, no. grikdr flt. (Agerskov,

Sundev.) småkroge, kom gåt in i ol æ
gr—, f. eks. ved rengoring; Mb. anfører

efter Outz. : gore mange gr— i noget,

skære el. klippe ud i mangehånde figurer

;

mundvig (Sundev.)
;

jfr. Aasen, krike hak.

;

eng. creek, lille vig; krig, fifle-.

grikkelere, uo. grikdlrjdr (Vens.)

= 1. grikke.

grikkemovser, no. grikdmo'wsdr flt.

(Valsb.) lege tagfat; se gribes.

-griben, to. se be-.

griber, no. grivdr æn -dr (Lindk)

den, som tager i leg.

gril, to. gril (Lild s., D., Lindk.);

grøl el. gril (Lb.); gryldr (Elbo.) — be-

gærlig, higende efter noget; som har mod
på; han æ gryl idaw, han dl (han vil)

31*
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nåk reqt3 vis hans døqtiqhijdd (Andst);

do skal ejt wær så gril epo å horn iiwd

å tjen (Lild)
;
grøl o H lisom Fer Mekdlsdn

o æ nijmtjwn (Lb.) ; æn gryhr knæjt

(Tyrst. Vr.) person, som er ivrig, rask i

arbejdet; jfr. gridsk, grin, ivrig, jover.

grile, uo. grijl -dr -t (Vens.) for-

trække munden til latter.

grille, no, grel æn -dr (vestj., Ag-

det evnen til at blive mske påny og

kommer i køberens vold, se Sgr. VII. 1 89
(se *bidsel, hestesko), jfr. Asbj. I. 297,
Nicolaissen, Nordland 1. 43 ; Grimm, K. M.
nr. 68; — V^igstr. I. 111, II. 195.

371; Faye s. 50, hvor bækhesten tæm-
mes og tvinges ved grimen, jfr. W,
Gregor s. 66. 188, Folkl. Rec. IV. 109
(Irland); ved at se igennem den venstre

ger, alm.) == rgsm. ; do sedsr nåk o fatisr lo grime kan man opdage spøgeri, Thiele

greldr (D.)
;
gal grdUr (vestj.) tilfælde af

arrigskab el. afsindighed; aprH ær æ
ko te grel (Vlb.) volder koen bekymringer;

„får å fådryw di grehr, dbdnt hqj hrøw^"

,

Grb. 70. 105; ordet henføres til htsk.

grille, græshoppe; lat., græsk gryllus; jfr.

guse, skrue.

grilre(?), uo. greUr (Vens.) smulre;

usikkert ord.

Sagn I. 362; heksen lægger bidsel og
grime på karlen, så forvandles han til

hest, Kr. IV. 322, VI. 199. 272, Thiele II.

102, Arnås I. 111; Øverland, Fra en
svunden Tid, s. 24; Bartsch I. 121. 142;

Strackerj. I. 383; Wolf N. S. 473. 389,

jfr. anm.; Henderson s. 191 flg. ; Grimm
Mythol. ^- Beschworungen nr. XVI. 2) et

fiskegarn af bestemt art, se togger (Thy)

;

l.griiia,no.^n/9m(?e (Agger) grov sod, 20 grime. Kalk.: maske på et fiskegarn.

der danner skorpe på kogekar (også Vens.)

Mb.; det temmehg tykke lag „grihm",

som lamperne afsatte på loftet, J. Saml.

X. 76 ; sort snavs ; do hår noj gripm i

di pan, sij dæ i æ spæjl (Agger); jfr,

Aasen grima 6, streg el. stribe over an-

sigtet; isl. grima; eng. grime, smuds.

2. grim, to. grem flt. grem (Vejr.,Vens.,

Agersk. alm.)
;
grém flt. grem (Søvind s.)

SV. grimma;jfr. Aasen grima 5 huk.

fåre-, heste-, klap-.

2. grime, no. i udtr. han har grimen
el. liggrimen (Sams) kan siges om den,

som ligger for døden og har dødens
blålige ansigtsfarve. Mb.; jfr. isl. grima,

maske, hjælm.

grimepenge, no. grimpæri flt. (vestj.)

penge, der gives som lidkøb ved heste-

= rgsm., styg, grim, både om det ydre so handel, eller som drikkepenge til karlen.

og indre; æn grem kwej_ (Vens.) en grim

kvind; de wå da æn grenp hdw9d, knæjt

(vestj.); hun wa grem tve hin9 bår (Ag-

ger) hun var slem ved sit barn; æn grem
el. gremd dræti (sts.) slem, uvorn, bruges

også om voksne personer; én grém oti,

én grém9 tøs, bé sé grémt aj (Søvind s.);

grem wæjld (Mors); jfr. Aasen, grem;
hjærte-

der leverer den købte hest; jfr. horn-

penge.

grimeskaft, no. grimskawt é best. -»

flt. skawt (Vens.); æn gr— flt. -skawt

(vestj.); griamskatvt et -skawdd (Sundv.)

— rebet, der er bundet i hestens grime;

han tær å eb gr— (vestj.) o: han har

intet at leve af; han tøqsr å æ gr—
(vestslesv.) o: har intet at bestille; de

grimasse, no. gri- el. grama's æn -dr 40 ær et næm o vær bonan i tåw grijn-

(D.) = rgsm. ; fr. grimace
;

jfr. grimet 2

;

isl. grfma, maske, hjælm.

1. grime, no. grim æn best. -9n flt. -dr

(Vens., Sams)
;
grim æn grimdr (D., Thy,

Agger), flt. grimdr (Agerskov), grim9

(Røgen)
;
grom el. grem æn gremdr (Brade-

rup); gridm æn grirm (Sundv.) — 1) ^
rgsm.; grimen til en hest; sæt æ grim

g 9n; bruges også til får; jfr. hornreb.

skawt (vestj.); han kåm i æ toqthus! —
hufå'r? — han fon æn gr— , mæn dær
ivå jo wal æn hæst bondn ve dn (vestj.),

jfr. fortælhngen hos Glouston Pop. tales

& fictions I. 60, også i Kina.

grimet, to. grimd (D., Vens., S. Sams)

;

grimdd (Mors); grimdt (Søvind s.) — 1)

stribet el. sort i ansigtet af snavs; han
æ hipl grimd i æ- huwd (vestj.) = grimdkd

klaptræ
; fo æ grim owdr æ ørdr o jæn so (Ballum) ; do ggr mæ æn grijmd nijds;

(vestj.) magte en; æn maivdr hæst ær
ålti bædr som æn tådm grim (Vlb.) ; i

æventyret skal man noje agte at tage

grimen af dyret, som sælges, ellers mister

æ æ nåk hlowdn grijmd, da æ stoip uwd
we æ gryjd (Agger)

;
jfr. grattet, sølkenet

2) om køer, æn gr— ku, med striber

ned ad panden, når dyret ellers er rødt
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el. sort, jfr. hjælmet; Grim9 (vestj.) alm.

navn til en grimet ko; do trækar nåk
mæ Grim9 idaw, o : du er snavset i an-

sigtet; se grimrais, 1. grim, grims; jfr.

Aasen, grima, streg el. stribe i ansigtet;

isl. gri'ma, hjælm.

grimme, uo. „alle de små hunde
grimmer udi sky", Gr. GI. d. M. III.

129. 5 (Vens.) gør.

grimmeket, to. se grimet.

grimmert, no. grerndrt æn best. -dn

flt. -9r (Vens.) = grimrian.

grimminatus, no. greminå'tus i

best. -i flt. -dn (Vens.) uskon, grimet

person.

grimminikke, no. gremint'k æn -»r

(Agger; Lisbj.Terp) snavset, uskon mands-
person.

grimminille, no. grimsne'l æn (vestj.

;

Åbenrå); gremine'l (Agger) — grim og

gammel arrig kvinde, der „puster og

æder" om sig; opr. form: gribbenille, se

Kalk., Kristiansen Gadespr.
;

jfr. Aasen,

gribba uo., fordreje ansigtet.

grimmis, no. æn grimis (Åbenrå)

en ko, der er grimet (s. d.).

grimmiskovkat, no. gremiskå'wkat i

best. -i (Vens.) = grimminatus.

grimrian, no. gremrian æn (Sundv.)

grim person; jfr. grobian.

grims, no. en grimet ko hedder

Grims (Andst); se grimet, grimmis; jfr.

grobian.

grimset, to. grimse (Andst)
;
grims9r9

(Malt); do æ så gr— i æ huwd, til born,

snavset.

1. grin, no. grin æn (Lindk., vestj.)

vistnok i to betydninger: 1) en forvræng-

ning af ansigtet, jfr. grine. 2) et sim-

pelt udtr. for latter: do ka fg æn g)
—

får 9t, de ær åtti æn gr— var (Lindk.);

han ga et betd grin (Silkeb.)
;

jfr. grinne.

2. grin, to. grin (vestslesv.) begærlig,

som attrår stærkt; di æ grin ådt; se gril.

grind, no. grenør flt. (Holstebro)

dorre med spoler ved åleværker; „når

som ywel den er omm', så begynder æ
lags å komm', tre og fir' i hver en grind',

det skal bonden få at find'", Kr. IX.

157. 14; jfr. Aasen sv. isl. grind huk.,

gitterport, led,

grinde, no. grin æn -d (Søvind s.)

gren el. tand på fork el. greb.

grindet, bio. i udtr, ,hun fåtohld

da både grendet å grandt", Jyd. I. 51. i,

0: klart og tydelig, se grinde no.

grindle, uo. grenal (Fjends h.); å
gr— æ påpr, torre pottetoj ved svag

ild, fyre under de rå, ubrændte potter

en 5— 6 timer, indtil dé får en bestemt

varme og inden de kommer i ,æ graw";

se Nyrop, Dsk, Pottemageri, s. 1 3 ; ildne.

grine, uo.

o grin grin grin grin (Andst); nt. grin

(D,);'

grin [-»r] -t -t (Vejr,, Agger);

grin grin gren grin (Agersk.) —
1) skære ansigter, vrænge med åben

mund el. fordreje ansigtet; bruges om
ræv, hund og hest, om den sidste, når

den vil bide; sij9 hur æ hæst grin, æn
æ nåk un! (Lindk.); om msker er udtr.

fornærmeligt; han grijn^r aj mæ , han
20 vrænger ad mig; han grijndr aj ce fø,
rymper næse ad føden (Agger); ve do

hå 9r, så tå 9r o sej et o grin å 9r

(Holstebro)
;

grijn som æn dø ræw (Ag-

ger, alm.); som æn howlhærik, dær æ
skru9t ud (vestj.), Sgr. II. 232. 845, værre

end en hængt kat, Sgr. III. 108. 496;

han æ hen, hur di grin a falk (D.) o:

han sover. 2) grin grindr grin grin el.

grint (S. Hald) le. 3) græde (S. Ho,

30 Fanø; S. Hald h.); se J. Saml. VIII. 270;
jfr. Aasen, Rietz grina, isl. grina, fortrække

munden, så tænderne ses, se Fritzner^

under ordet; htsk. greinen, mnt. grinen,

„den mund verziehen zum knurren, win-

seln, heulen oder lachen", Sch. Liibb.

;

grinne.

grineskjæg, no. grinskek æn (D.);

grinskæk æn (vestslesv.) = grinebider.

1. grinne, no. grin flt. (Andst; vestj.);

40 græj el. grej e (Vens.)
;

gren æn gren

(Holstebro, Mors, Lild); grin (Søvind) —
latter; „un fék e gåt grej e skræ9n"

,

Grb. 5. 20; „sitø grej de bléw e dehær'^,

Grb. 11.85; no skal 9 ene go we jærp

græj å gab (Vens.) o: med lutter narre-

streger; han slow æn gren (Lild), slog

en latter op; hun håi sår9n soU gren

(Holstebro), om en vanvittigs latter; håd

do dær væt mæ, vil do nåk ha fåt sold

hf) grin (Andst) o: kommet til at græde;

hun gå æn gren aj 9r (vestj.) et for-

agteligt smil; han gor 9t få grin (Sø-

vind) o : for lojer ; se aftengrin ; morgen-,

nøde-.
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2. grinne, uo.

grin -dr -dt -dt (D.; Andst, Lyne s.,

Søvind s.);

gren -»r -dr -9r (Vejr.);

gren -9r grent el. grenad el. gre§, grent

el. gren (Thy), ft. grent tf. grent

(Lild s.);

gren -dr -dd -96 (Mors);

gren -9 -9t -dt (Røgen s.);

græn -9r -t -t el. græj -9r grcenc

græm (Vens.)

;

grijdn grijdn grin grin (N. S^s);
grin grin grin grin (Gram) ; nt. grindr

(Vodder) —
'

le, det alm. udtryk om latter uden bi-

betydning; til den, som ler uden grund,

kan siges: do sku ha grød o grin aw
(vestj.); ryw å skrab, stg ejt å gren å

gab (Lild s.) ; som grendr o som gåvdr,

di ær ål guwd Wårhær skåvdr (vestj.);

om stærk latter siges: grin mæ æ. hel

hoi (vestslesv.)
,

grin æ moå åp te beqd

si ørdr, grin sæ fådæ'rdt, æn pokdl te,

griå si træskdr, si maw istø'kdr (vestj.);

„di grene é dehær, så de knost i djæ
wåmpranis9r" (maveseler), Grb. 68. 51;

han grendr som æn gamM howlbærik

(vestj.), om latter med stor åbenstående

mund ; om en rigtig spasmager kan siges

:

han ka fo dø falk tej dr o gren (Agger)

;

også om heste: åbne munden for at

bide (Søvind s.). 2) stå med stor ind-

byrdes afstand; træerne græjdr i skoven

(Vens.). Jfr. grind, grine; flinne, flire, le,

skranne; flanni-, skralder-, skranne-.

grinnebider, no. grijnbejdr æn -dr

(Agger); grinbiddr æn (D.); græjbidr i

best. -i flt. -dr (Vens.) = rgsm., også:

person, som sætter et stygt grin op.

grinnebøtte, no. grenhøt æn -dr

(Thy) = grinebider.

grinnehul, no. grinhwol æn -hwdldr

(D.) smilehul.

grinnen, no. greji e (Vens.) latter;

haj høt sbnt en alarm å sbnt e greji'^

,

Grb. 83. 4L
grinnemundet , to. grimnond (D.)

lattermild.

grinnenem, to. grinnæm (D.) latter-

mild.

grinnepøt, no. grinpøt æn -pøpr
(D.) smilehul.

grinner, no. i et stedrim : di Kidlun
grindrdr (Lindkn.) Kr. IX. 132. 350.

-grinnet, tf. se for-, inderfor-.

grinnet, to. grenø (Mds. h.) om
heste, bister af udseende.

gripse, uo. grips (vestslesv.) =
grapse, se gribbes; jfr. grine.

gris, no. se græs.

gris, no. grijs i best. grijsi flt. grijs

(Vens.); gris æn gris (D., vestj., alm.); et

gris (Sønderj. ; Angel)
;
gris best. grisdn flt.

i^ grejs (Tved); gris i best. -i flt. grijds

(S. Sams) — 1) unge af svin (s. d.),

alm.; dyret kaldes ^gris" i Vens. til

8— 10 ugers alder, derefter fog (s. d.);

mjælk å haw9r gir kart gris, wa'h å

hawdr gir låri gris (vestslesv.) ; de ska wær
æn betd grijs, dær ek ka krøl mæ æ hål

(Agger) spottende om små personer, der

gor sig vigtige; do ska et spat mæ æn
dø gris, æn ku gan sto åp o grynt,

20 enda æn hår van dø i træj dqtv (D.)

;

dær wår eydn, dær vil græd, nær di

da et ku fo æ gris te dt (D.), når man
ikke selv kan græde, kan man næmlig

tæj æ gris i æ hal, te æn j^ip^i' (vest i.);

sætte en gris på spid, for han vilde .have

en stads aftensmads^ Kr. VII. 158 i et

æventyr; alm. opfordring var i M. Slesv.

om efteråret, når folk havde slagtet:

koin in ar æ pisdl å sie vår grids! den

aovar nemlig ved bagbenene ophængt i

den store stue; fig. æ gris vel bid (D.)

o: ved grisehandel kan man lide store

tab, jfr. hest, stud ; æ gris spør et om hwa
æ flæsk kåstdr i Hambård (D.) o: der

er intet bestemt forhold mellem pris på
grise og flæsk; me ska hol sæki op,

men grijsi wel ijiiNens.)', leq gris (vestj.)

siges om soen: få grise; når der kaldes

på grisen, siges : gris, gris ! el. gys, gys

!

40 når grisen slagtes, skal drengen i huset

holde ved dens hale (Sundv.) ; bardn (hor-

nene) fék low å hol i hål o grifsdn (Lild

s.); i bornerimet Sgr. V. 145 flg. hedder

soen el. grisen: „grynt for dor", „grynt

i grå", „grynt om grynt" ; et andet borne-

rim se Sgr. III. 238. 49 (Møen) ; i en vise

Kr. II. 230. 8 møder ridderen „en kwol-

sortgris"; i stedremser: Tijs grijs (Vens.),

Kr. VI. 346. 217; Ørting grise, Kr. IX.

50 127. 330 (Gylling s.); mi gris æ lovdn

æ æ skoic, Sgr. X. 67, pebernøddeleg,

se svin; svigermoderen lægger i æven-

tyret en nyfødt gris for barn i dron-

ningens seng, Kr. Ævent. 228, se hunde-
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hvalp; æventyr om tre dansende grise,

Gr. Ævent. II. 105, Kr. V. 89 nr. 12;

fortælling om salg af grise, Kr. VII.

206; en gris kaster en side flæsk ved

hvert trin, Kr. Ævent. 361, se guldsvin;

en død gris lægges i vuggen til skiftingen

med de ord: der har du en pølse, Kr.

VIII. 23. 47; af talemåder kan mærkes:
sej te grisdn (Nibe) o : sidde efter i skolen,

Sgr. III. 239. 18; fåwå'r di row, te do

(t kom9r te o leq rø gris (vestj.) o: få

ris, så din rumpe bliver blodig; om den

fulde, som kaster op, kan siges: han lo

gris, mæn han hed et æ hål å 9m (vestj.);

gåde til livsfrelse: oj for a hloiv fof, æt

åp i trætåp, on9r jgr o ow3r wcm (Ploug-

strup) ; opløsn. : en gris blev ihjelslået

(ødt) i moders liv; da den blev født,

tog en mand den, bar den op i en træ-

top, som hældede ud over vand; der åd

han den op, idet han havde en græstørv

på hovedet; ifr. Sgr. VI. 53. 492, 57.528,

IX. 109. 347, 'l74. 545, 192. 610, 218. 692,

XI. 158. 517; jfr. IX. 14. 35 ... ædt op

under trætop, under sol, under måne,

under den sorteste jord; IX. 189. 569:

hojt oppe, under jorden, jeg sad og åd

det kød, som ej var født o: en pige sad

på et bjærg med en græstørv på hove-

det og spiste fugleunger; sign. Wårend
nr. 88, N. Vadsbo nr. 150; Z. f. M.

III. 193. 81, Urdsbr. II. 198, Simrock

Råthselb. s. 35. Jfr. atten; dægge-,

faste-, fedt-, galt-, gylte-, jule-, kjølle-,

orne-, patte-, pinds-, pose-, slagte-,

S0-. 2) øgenavn, skældsord el. kæle-

navn; som skældsord om uordentlige

personer, mindre stærkt end svin; jfr.

kjællinge-, pintse-, snaller-. 3) rummet
i en maltkølle, hvorover malten spredes

og hvorigennem røgen trækker, se kjølle-.

4) rendebuk, redskab til at drive pæle

ned (Malt). 5) brændevinsanker ; han
daskH aw te kros mæ æ gris o: med et

brændevinsanker i en sæk, jfr. Feilb.,

Bondeliv s. 2 1 8 ; a ska hen o hå æ gris

spro'Q9n o : have ankeret fyldt med brænde-

vin (D., Gørding), jfr. „en farken " (Syd-

slesv.) se Urdsbr. II. 100. 6) frugterne af

en plante, pragtstjerne, melandrium vesper-

1

tinum & diurnum Fr., J. T. 318 (Thy).

7) et filte på fiskeliner (Hostrup v. Varde).

8) mærketønde for et fiskegarn (Fanø),

jfr. 1. dob. 9) bygmelsbudding (vestj.);

jfr. melbydel, melskud, satkuk, sættekage.

10) blindtarmen, når den er skåren fra

ved slagtning (Sundeved). II) et lidet

fartoj, mindre end en pram, storre end

en båd. Mb. efter Terp. (Ribe). 12) spel

gris (D.) et kortspil, kaldes måske også:

stvyin; kortene lægges i en uordentlig

bunke med billedfladen nedad; tre tages,

det ene (A) lægger man uden at se det

10 ovenpå bunken, de to andre rejser man
skråt op derpå, så de står over ende;

så trækkes efter omgang et for et af

kortene af bunken ud, indtil de opstillede

kort falder; den, for hvem det sker, skal

have de tiloversblevne kort, hver be-

holder ellers dem, han har trukket; A. er

så trumf, hver spiller med de udtrukne

kort; den som har udspillet, lægger to

parrede (B B*) kort ud med en følge-

20 svend (G); den, som stikker alle de ud-

lagte kort, spiller ud påny; men må han

tage et eller flere af dem ind, eller han
stikker f. eks. B med B* eller G, hvad

undertiden nok kan gores, skal den næste

spille ud; den, som sidst kommer af

med sine kort, er flgris" el. „svin" (D.,

vestj.) ; måske er det to lignende spil, som
kaldes hep grifs og stuer grifs (Lild s.).

Jfr. Aasen gris, ligeså Rietz, isl. grfs hak.

;

3opold, so, svin.

grise, uo.

gris -d -dt (Søvind s.);

grijs -dr -t (Agger) —
1) svine til, være urenlig med sit arbejde.

2) føde grise; vår so har griset (vest-

slesv,).

grisebasse, no. grisdhasd æn -9r

(D., Fanø, vestj.); grisdbasi i (Vens.);

grijshasi æn (Agger) — bornenavn til

40 gris og svin, også et halvt kælenavn til

horn, i så fald: grisihasi (Agger).

grisebøgle, no. grishøwl æn -høwl

(Lild s.) grisesti.

grisehale, no. grishål æn -haler

(Lb., Agger) = rgsm. ; findes i en alm.

llmde: han hår æn mon så låfi, te æn
ku snær æn å mæ æn grishål (Lb.).

grisehans, no. [^grijs-Hans'] (Vens.)

skidenfærdig person.

grisemikkel , no. grijsmekdl æn
(Agger) skidenfærdig person.

grisen, no. se gryssen.

grisepold, no. grispål æn (Røgen)

en lille gris, som ej vil trives.
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griserede, no. grisre æn (D., vestj.)

osteriejet hos soen.

griseri, no. grisdrvj de (D., vestj.

alm.) == rgsm.

griseso, no. grissow æn -sødr (vestj.,

D., Søvind s.); grissø æn -sød (de gi.

Røgen); grijssow æn -sødr (Agger) —
en so, der har grise, el. som holdes for

at få grise.

griset, to. grijs9 (Agger) skiden; di

nij9s æ gr— ; de smajt så grisdd (Stagstr.).

griseurt, no. grisowt æn -^^(Tåning)

en konvalart, convallaria multiflora L.,

Sgr. V. 71. 529.

grisevejer, no. i et byrim: , Balle

grisvejere ", Sgr. II. 71. 377 (Fredericiaegn),

griseværk, no. grijswærk de (Ag-

ger) = griseri.

griseojne, no. små plirende ojne;

„han wa en gromme føer mand . . . hae
et pa smo griesøuen", Yuelb. 51.

griseøre, no. grisør e (Vens.) — 1)

en slags kager, klejner. 2) skældsord,

skidenfærdig person.

grissel, no. [grisdl æn] (Hadersl.)

gréjsdl æn -sldr (Agersk., vestslesv.) ==

gistenfjæl, grittel; se Sgr. X. 92. 244
(Falster); jfr. Aasen, grisl huk.

gritte, uo. grit -dr (Vlb., Bradr.)

= gistne, oversmore bi'ødene med mel-

vand, inden de sættes i ovnen.

grittel, no. gretdl æn -9r (Vlb., Bradr.)

= gistenfjæl; kluden, hvormed melvandet

smores på brødene, kaldes: gretdlklur;

se grissel.

gritten, to. gridsk (s. d.), begærlig

(Slet h.) Mb..

griv, uo. se gribe.

grivn, no. se gryn.

gro, to. se grå.

gro, uo.

gro -9r gråj gråj (D., Sem, Lb., Lyne,

Skodborg, Hvidding);

grp9 -r grod grgd (Lemb); nf. grow
el. gripj (Vejr.);

gruw -dr grtpj grudj (Andst) ; ft. grudd

tf. grudd (0. Starup);

grotc -9r gruwd gruw9 (Mogenstr., N.

Sall.);

grow -dr growdd growdd (Skyum, Rævs,

Agger); ft. grow (Lødderup);

grow -d gråw gråw (Rårup);

grow -d grbwdt growdt (Linå; Saxild);

tf. grotvdn (Tåning, Søvind s.);

grow -dr growdd growdd (Rødding, Fals-

lev, Tved, Heil.);

gråw -d gråw gråw (Uth; Tdrrild);

grow -d grow grow (Ginnerup v. Grenå)

;

gråw -d gråwdt gråwt (Dover, Torring

V. Randers, Gylling);

grow el. grow -dr growd grbwd (Vens.,

Havbro s., Sams);

gro -r groi grqi (vestslesv., Agersk.

;

10 Åbenrå, Vlb.);

gro -r gråi gråi (Rødding, Slesv.)

;

gro -dr groi groj (Ang.);

grow -dr groi groi (Bradr.);

gru9 -r gruøj grudj (Egebæk);

grod grod grodj grodj (Sundv.) —
1) skyde spire, f. eks. om korn i akset

i et regnfuldt efterår (alm.); æ kuwdn æ
gråj i æ vepdr ip'r (D.). 2) vokse, om
græs og planter, således vistnok i alle

20 vestj. landskabsmål, til forskel fra „vokse",

der bruges om msker og dyr (alm.,

Sønderj.)
;
„hwar han jik å hwar hon stow,

skut dé grow rusdr å lilidr étdr hær"

,

Grb. 102. 18, 103. 40. 3) vokse, om
msker og dyr (Vens. og i østj. målarter);

hon æ growd nud åpå læridn, mæn ene

åpå træqd (Vens.) hun er vokset i læng-

den, men ikke i tykkelsen; do æ growdn

moj de sist or (Gjedved); smp bon græwd
aoniijd en jen al hwær nat, Sgr. XI. 126. 358

(Bj. h.) sagtens tvetydighed: mere end

en alenstok gror; gr— efter: gro atdr

(vestj.) gro til; grow ætd (Søvind s.);

gr— fra: grow fræ sit tøw (Søvind s.)

vokse fra sit toj; gr— igjen: „dér é e

hwdl, de dé ka ene grow ijén'^, Grb.

171. 3, gro til; di wa we å grow ijæ'n

i jænd måq å skit (Vens.) om skiden-

færdige msker; gr— nedad: i tim. han
io growd nedraj lisom en kuhol (Søvind s.);

då (du) græwd ni ad lisdm æ kæwhål,

Sgr. IX. 123. 289 (Bj. h.); gr— sammen:
se lind, træ. Jfr. Aasen gro, isl. groa;

gron; atter-.

grob, no. grgf æn grov (D., Sem,
Vejr., Sall.); flt. grof (S. JylL); grob æn
grob (Thy, Lild s.; Søvind); grab æn
grob (Mors); grob el. grdb æn best. -dn

flt. grob (Vens.); grov æn grov (Elbo,

5oBj. h., Hvejsel); gråw æn gråw (Agersk.;

Angel); grodf æn grof (Sundv.); gruv

best. gruvdn flt. gruvir befet. gruvdrn

(Tved); grup æn best. -dn flt. -dr (N.

Sams) — 1) en grøft ved landevejen,
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hvorsomhelst: o graw el. kast æn gr—

;

o gor æn gr— åp (D.) rydde den; stald-

grøften (Sundv. , Ang.); en halv alen

bred rende mellem englodder (S. Ho);

gruv (Tved) betyder en stor grøft. 2)

i Sall. og Års h. betyder grob {grov)

både grøft og dige; vil man skelne, siges

om grøft: hulgrob. 3) grop æn -dr

(Bradr,), møggrøft i stalden; se grebning.

groblang, no. i udtr. som: han gær
ve growlori el. ve æ gu— (Ang.) o: langs

med grøften.

grobmund, no. åp i æ grovmon

(D.) oppe ved stedet, hvor grøften ud-

munder i bæk el. hav. •

grobrydder, no. grovryjar æn -dr

(D.) grøfterydder , et redskab omtrent

som en treflenet greb, men hvis flener

4) æ grov (Lonb.), på væverstolens bom, lo er bojede omtrent i en ret vinkel til

er rillen, hvori stokken, som bærer

trendegarnet, nedlægges. Jfr. Aasen graup,

grop, udskaaren fals; gropa uo. opgrave,

udhule ; isl. gréf huk. vildbæk ; mnt. grope

Sch. Liibb. = ajlegrob; ajle-, bås-, hul-,

ko-, mog-, pil-, pip-, skjel-, staid-, vase-,

vold-, øddel-.

grobe, uo.

grov grover grovdt grovH (D., Andst,

Elbo h.); tf. grovar (Vejr.); ;

grob -dr -dd -9d (Thy, Lild s.);

grøb -dr grøU grbU (Vens.)

;

gråw -dr -dt (Agersk.) —
1) udhule f. eks. en ske; å grdb træskor

(Vens.). 2) kaste grøfter, vi hår van

hæn o grov (D.); o grov æn fæn in (D.)

skaftet, og hvormed man fisker al slags

græs og klumper op af grøfter, når de

ryddes; jfr. grobkramse, mudderkrog.

grobstykker, no. flt. „jordstykker,

som man, uden at afstikke dem med
spaden, graver med en jærngreb af det

slags, som bruges til at grave møddinger

op o. desl." Mb. (Mors); misforståelse af

grebstykker (s. d.)?

grobvold, no. grovwål æn (D.) =
grovwåhri æn -dr, grøftevold, det af grøften

opkastede jord, der danner en lille for-

højning; gr— hyfd (D.) høet, som gror

på grøftevolde.

-green, no. se på-.

-groet, tf. se kjød-, lever-, mos-,

på-, sammen-, selv-, sene-, skulder-, til-.kaste grøfter rundt om fennen som hegn;

han hår æ mark urgrovdr (Vejr.) udgrøftet ; ! under-.

å gråw et støk lati (Agersk.) kasiegYøher,
\

groflfenbrad , no. kun i smsætn.

som behøves i det; jfr. grob, grøfte. zo grofdnbrosdp el. måske grdfdlbro-, okse-

grobe, uo. grob (Thy) at give plov- kødsuppe; grofdnbrokøj, oksekød (Søvind

skæret en nedadvendt krumning; deraf s., glds.); retten beskrives fra Falster

grobdd tf. om plovskæret, når det hvælver som en blanding af fedt flæsk, fedt kød,

ned med spidsen, grubdt (Røgen)
;

gru stærk suppe, kryderier, især safran, samt

el. gruw to. (Agersk.); jfr. Aasen gruv,

ludende, fremadbojet; grude; 1. grue.

grober, no. grgbdr æn -dr (Thy)

en grøftegraver.

grobespån, no. grøbspån i best.

tor frugt; jfr. mnt. gropenbrade, Sch.

Liibb., „fleisch, das im topfe gebraten

oder gekocht wird", modsætningen er

„spetbrade", hvad der steges på spid;

gropenbrade van dem rynde mit kruden

-spån flt. -spån (Vens.) spån, der frem-40u. saflfrane gesoden "; grope no. gryde,

kommer ved udhuling, f. eks. af træsko.

grobfyld, no. grobful de best. -dn

(Vens.) hvad der graves af grobens bund
og sider, når den ryddes.

grobian, no. grobian el. glgbian

(Tåning); grobian æn -dr (Agger); grgb-

rian æn (D.) grov person; ordet er dannet

af htsk. grob, grov, med lat. endelse

-anus, se Weig. Wb. ; el. er det : grober

Jan? jfr. dumrian, grimrian.

grobing, no. grøbdti i best, -i (Vens.)

= ajlegrob i stald.

grobkramse, no. grofkrams æn
(Holstebro) = grobrydder.

groi, to. se

grom, no. uo. se grømme.

gron, no. se grand.

gron, no. gron æn (Lb.); grøn æn
(Holstebro) — en stønnen af koen, der

tygger drøv,

grone, uo. gron -dr groA gron (Lb.);

grøn -dr grøn grøn (Holstebro); [græn']

(Sønderj.) Mb. — sukke, stønne; om køer,

50 der tygger drøv, også stønne i smærte,

æn wår så fåræ't, æn gron (vestj.); jfr.

eng. groan, stonne; plt. grohnen; dryne.

grop, no. se grob.

gros, no. grås æn == flt. (Agger),
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betegnelse for et antal af 1 2 snese ; mnt.

betyder gros egentlig: dusin, fra fransk

se Weig.

grose, uo. grows -9r -t (Agger) — 1)

slå i småstumper, se grutte. 2) føre grus

på en vej.

grosig, bio. grosiq (Agger) vældig,

stærkt; han lywdr så gi— ; jfr. hojtysk:

grausig; grovsom, græsig.

groske, uo. grosk -d -dt (Søvinds.) især lo

i udtr. gr— i se, fortære umoden frugt, især

æbler; jfr. Rietz s. 214 groska, diet samme.
grosserer, no. grosi'jdrdr æn (D.,

vestj.) =' rgsm., alm. spøgende betegnelse

for småhandlende, f. eks. klude- og ben-

kræmmere; se luse-.

grot, no. uo. se grut, grutte.

grov, to. bio. gi-åw el. grdw (hele

landet over); graw (Åbenrå, Ang.) — 1)

to. = rgsm., grov, grovkornet, bestående 20

af store dele; æ gan æ grdw (Agersk.)

garnet er grovt; æn gråw sol (vest.) et

såld med store huller; en grov salmebog,

en storstilet; en grov hest, sværlemmet

(Ang.); også: wi lowsr tve grod o gråw
kast (Agger) o: tarvelig mad. 2) dyb,

om røsten; æn gi— røst (vestj.) et grovt

mæle. 3) storartet, mægtig; de ær æn
gi— lown (vestj.) en vældig logn; én

grdw hov (Søvind s.) en stor mængde ; 3o

æn gr— væjr, knåq, strengt vejr, snefog

;

de æ no gråw nåwH (D.) noget forfærde-

lig noget; / æ nu gråw har (Agger)

nogle slemme born. 4) fræk, uhøvisk,

ublu; de ær æn gr— kål i ham (vestj.)

O: en tølper, uartig person, dog også:

en svær karl til at tage fat; dær ær an

gråw mon ve' ham (D.) o: han fører rå

tale. 5) bio., forstærkende tillæg; de ka
a gråw gåt (D.) overmåde godt; de æ*o

gr— som de ræn (Agersk.) det er svært

som det regner; æ gan æ gi— fin (sts.)

ordspil, se Sgr. XI. 85. 144; jfr. god 3.;

haj æ gråw guwd (Vens.) ; æn gråw stuwd

kow, dær ær ek så gråw moj foskæl o

djær åhr (Agger); it growt stodr hadrn,

æn growt ridk man (Bradr.); hon klæpd

gråwt å (Sundv.) D: hun snakker for-

færdelig; som forstærkende tillæg afløses

det alm. af en række andre udtr. : fejt, so

grosig, grovsom, gruelig, grumme, gryv,

græsig, svær, ufornuftig, urimelig. Jfr.

Aasen grov; htsk. grob, mnt. grof, Sch.

Liibb. ; fin.

grov, no. se grob, grue; uo. ft. se

grave.

grovbrød, no. gråwhrø de (D., Thy;
Søvind); grdwbrdf é (Vens.); gråwhrø et

-hrødr (Støvr.) — rugbrød; jfr. brød,

kage.

grovelere, uo. se grublisere.

grovfil, no. gråwfil æn -fil (D.) =
rgsm.; gi jæn å æ gr— (D.) give en

en dygtig overhaling.

grovhed, no. growhei æn (Søvind s.)

= rgsm.

grovkage, no. gråwkåq de (Mors,

Thy, Agger, Hmr.)
;
growkqq æn -ar (Vens.,

Hanh.) = grovbrød; bjærgmanden får af

bonden en grovkage for at styrkes i kampen,

Kr. IV. 10; Tro forlanger af kongen tolv

grovkager, hver til seks lispund, Kr.V. 154.

grov maling, no. grdw moUri (Sø-

vind s.) det, at korn males grovt, det

grovmalede korn.

grovmelleminad, no. gråwmælmad
æn (D.); growmælma i (Vens.) — rug-

brødssmorrebrød , modsat kåq mælmad,
smorrebrød af sigtebrød.

grovregn, no. i tim. ståwræjn (støv-

regn) ka hlyiv te gråwræjn (vestslesv.).

grovsmed, no. gråwsmæj æn -smæj

(D., Søvind s.)
;
gråwsme æn -sme (Agger)

= rgsm.

grovsom, bio. gråwsom (D.); a ka

gr— gåt lij ham, overmåde; såmange

smådjævle, at det var da grovsomt, Kr.

V. 251; jfr. htsk. grausam, måske med
tilknytning til grov, to. bio.

grovvel, uo. se gruble.

gru, uo. se gro; to. se grobet.

gru, no. grytc æn (Vind s., Agger)

= rgsm.; æ ggr æ så stowar å swær te

de ær æn gryw (vestj.); så mana te de

wår æn gru å sip (D.); de war æn
gryw o sij, 9r (Agger); se grue 2., gryv.

grubegryn, no. gruhargryn di (Ager-

skov) byggryn; jfr. htsk. graupe, afskallet

bygkorn; plt. gruben, Mi V^b.

grubemel, no. gruharmæl de (Andst)

bygmel.

grubevælling, no. gruharvæhti di

(Agersk., Sundev.) byggrynsvælling.

gruble, uo.

groval grovlar groval Lb.);

gruhal gruUar gruhalt (Agger)

= rgsm.; jfr. htsk. griibeln, egl. grave

ved at bore; grublisere, grunde.
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grublisere, uo. gruMisi'pr (Agger);

grovÆ'j>r (D., vestj., Randers) = gruble

(s. d.).

grud, no. grud de (Thy, Mors, Agger,

S.Hald h.); grur de (Vind s.. Vejr.); gruj

(le (Røgen s.) ; (/rwjf de best. -3 (N. Sams)
— grus; di ku sij, hwikd stuw9rd graw-
å'l9r (huller) han had skaU i gruwddd

{Lild s.); jfr. grutte, Kalk. grud; Aasen,

isl. grjot, itk.; Rietz grut, småsten; hav-.

grude, uo. grur tf. grurar (Vejr.);

grud (Mors); å gi— æ pldwjar = grobe,

danne det, så at det synker med spidsen

;

<tin CB få moj gru3t (D.); æ plåw grudr

få mof (N. Slesv.) ploven går for meget

på næsen, se grue 1.
•

grudet, to. grur^ (Vind s.); gruj9

(Røgens.) — 1) gruset, belagt med grus,

<pw gruj9t væj (Røgen). 2) gruro (Vejr.)

om plovjærnet = grobet; se grude. :

grudgrav, no. grudgratv æn (Thy);

grimdgraw æn -graw (Agger); gruigraw

<en (Søvind s.)
;
grugratv æn (S. Hald) ==

grusgrav.

grudmine, no. grudniin æn -ar (Thy)

et gruslag, således som det findes aflejret

i jorden.

grue, uo. ft. t. se grave.

1. grue, no. i udtr. leq o æ gru (Lb.)

på maven; a lo mæ o æ gru (D.); se:

Aasen gruva, nedbojet el. nedadvendt

stilling; jfr. næsegrus ; isl. ågrufu; Rietz,

gruva; ligga å gruve, med henvisning

til skotsk: on grufe, „flat, M^ith the face

towards the earth " ;
grobe, grude.

2. grue, uo.

gryip -dr -9d (Agger);

gryw ft. -9d (Hmr.);

gruw nt. gruw9 (Røgen ; Lindkn.)

;

gryi -dr gry gry (Andst) —
ordet bruges sædvanlig kun i nt. og ft.

og i mange vekslende former, a gryds

ve' et, ft. grydst (D.); a grøwdr ve H
{Lb.), grdtv9r (Stadil); a gruw9 får H
(Røgen, Randers) ; a grydr får dt, a grwst

dw9r dt (Lindkn.) ; a grukd får d, ft. gruwd
(Vens.) ; a grywdr får æ wentdr, de gryw^r

i mæ (Agger) ; de grows rekts i' mæ (Vlb.)

;

de begynder jo at grysse over det, Kr.

V. 18, grues ved det; jfr. Aasen, gruva, i

SV. grufva sig; mnt. gruwen el. grow^en,

Sch. Liibb., htsk. grauen; gru, grusse.

3. grue, no. gru æn (Andst, Åbenrå)

dyb, snæver dal (Andst, Sundev.), jfr.

J. M. s. 6; hullet, hvori „løbbeserno"

kastes el. trilles; enhver lille fordybning

i jorden (Åbenrå).

4. grue, no. gruw æn -9r (Lild s.);

gruwd æn (Agger); gru æn -ar (D., Andst,

Vejr., Søvind, Agersk., Åbenrå); grow æn
(Hmr.); gruw el. grub æn (Vens.) —
indmuringen, hvori gruekedelen sættes;

den indmurede kedel med ildsted og alt;

sæi æn gry i gruw (Vens.) indmure en

gryde ; il ondr æ grow (Hmr.) ; se kjedel-

;

jfr. Aasen gruva huk., ildsted og mur,

som omfatter det; gruva Rietz s. 219.

gruegryde, uo. grub- el. grmcgry æn
best. -grtjdn flt. -grydr (Vens.); gruw(d)-

gryd æn (Agger) — indmuret gryde.

gruekjedel, no. grukipl æn (D.,

Andst, Thy, Agger, Mors); grukil æn
(Vejr.); gruwcil i -9r (Vens.); growkipl

æn (Hmr.); gruwkidl æn (Lild s); gru-

kejl æn -kejl (S. Hald)
;
gruképl æn (Sø-

vind s.) — indmuret kedel.

gruelig, to. grula (Vens., Vejen);

grywdU glds. el. gruwald el. gruwdliq (Ag-

ger); gryU el. grylt (Valsb.) = rgsm.

;

grub stærkf de gor gruU te (vestj.); de æ
grylt å se o (Valsb.).

grui, no. se grud.

gruj, no. uo. se grund, grunde.

grum, to. gram (Thy, vestj., Sønderj.)

;

grdm (Søvind s.) — 1) om msker og dyr,

farlig, rå, uvane, æn gi— tyr. 2) vestj.

alm. om alt hvad der er ud over det

almindelige, fortrinligt, udmærket: gi—
væjr, stås, sals; æn gi— ku, kuwdn;

de ær æn gr— jæn, en person, fin i

klæder, et ypperligt dyr; de ska vær

så gr— , om noget, der slår stort

på; gromdr, gromdst i sammenlignings-

graderne; dh hor ålti wad så grbmt

mæ' dæm, depfå spelt di ju åsd fåle't;

en gram god, nowd grdm høicid (Søvind

s.); jfr. Aasen, grum, stolt, prægtig;

Rietz grum, grumma, sv. rgsm. grym,

isl. grimmr.

grumme, to. gromd (Vens., vestj.,

Thy, Mors); gromd (Søvind s.) — 1)

to. om hvad der er ud over det

alm., nok mest i slet betydning; æn
gr— væfr, slemt vejr; æn gr— kål, rå

person, som svirer og spiller kort og

slår svært tilside; i gromd jéj (Vens.) en

slem fyr; æn gromd dræn (Agger) det

samme. 2) bio. ; æn gromd stuwdr, giiwd
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jæn, overmåde (alm.); se grov, grum,

grummende.
grummelig, bio. == grumme, over-

måde; „do æ it så grommeli lompen ",

And. Begr.

grummende, bio. gromdn (Andst);

grdmdn (Søvind s.) == grumme, storlig,

i hoj grad; de Jca gromdh go (Andst)

det kan ypperlig gå; han vel grbnpn
h^gyn å kiq, ne9 han kom9 (Søvind s.);io

,hiele den familli hå olti won grommin
hårdnjesset", Yuelb. s. 62; se "> grum.

grummige, bio. = grumme, over-

måde; hon håd så gromiq9 travlt, Sgr.

IV. 194 (Skals).

grums, no. gronis de (Vens., D.,

alm.) == rgsm., bundfald; spo i groms
(Agger)

;
jfr. Aasen gurm, mudder, grums,

bærme; Rietz s. 225, gorm, gromm,
f. eks. kaffe-gromm; kaffe-. 20

grumset, to. gromsa (D.); gromsdd

(Mors) — fuld af grums; do sir no gi—
ud (Mors) skiden, jfr. grimet; de vwhdrt

dæm, te æ hona smakt så gråmsB, J. M. 58.

1. grund, no. gron æn gron (D., Lb.,

Røgen); grøj_ el. groj_ el. gru^i æn gruj

(Vens.)
;
gron æn gron (Støvr.)

;
grun æn

[grun\ (Agersk.) — 1) grund, bund i

vandet, jorden ; æn grøj (Vens.) fiskeplads,

så nævnes: de gul, de rø gi— osv. ; åpso

o æ grch i modsætn. til: mod o æ dyjh,

flt. gron^r; æ huwdd war o gron (Ag-

ger) ; dær ær niøj wan i grdnan, leq

grori te ét hus, køjev en grbn, ggr å gron
(Søvind s.); byggeplads (Vens,); hær ær
eri^n guw9 gron (vestj.) jordbund; fig.

han wår et gutv3 i æ gron (D.); dær hår
åhr wat no rætdn gowd gron imæ'l dæm
(Lb.) om uvenner; de stel van hær dæn
dyf gron (Mellemsl.); dær ær én gowd^o

gron i ham; i gronan (Søvind s.) egentlig;

de ær æn skasn i æ grudn (flt.) lisom

Bær9nd9s gris, di væk æ svintråw (Gram),

ellers: gron; de ær æn skit i æ gron
(sts.); de ær æn skitdri i hon o groé
(Agger); go te gron (sts.); jfr. lufvante.

2) jordejendom, mi gron, wå gr— (vestj.);

æ står o mi æj9n gron (Agger). 3) en
kort fremstilling af et bestemt indhold,

foredrag osv., hovedsum af noget: fåtæl^^
mæ æ gr— å 9t (vestj.), særlig om kate-

kismus el. lærebog i skolen: o spreti ^^^

æ bon i æ gron; han ka et løs, mæn
han æ guw^ te å swår å (af) æ gron

(vestj.). 4) årsag, grund til noget: hwa
grondr hår han i de? — de hår a mi
gronar i! — gi gron^r få di snak! (Lb.,

alm.) ; hpa do ndtc9 gron får dt ? (Søvind

s.). Jfr. Aasen grunn hak., itk. ; isl. grunn

itk,
,

grunnr hak., grund huk.; htsk.

glfris. grund, ordet henføres til angels.

grinda uo,, eng. grind, male småt (?);

mose-, ud-, under-.

2. grund, to. ^ron (D., Thy, Agger;

Agersk.); grøj^ itk. grønc flt. grøj (Vens.)

— hvor vandet er lavt; é grøj sté, grøj

wdj, de æ grønc (Vens.); dær æ gron

va'h (Agersk.), også: gron wån flt. (Mors),

gron wan, fcæl (Agger)
;
ploje grønc (Vens.)

for lidt dybt ; dær æ grøj jgr (sts).

grunde, uo. gron -dr -H -H (D.,

Mors, Søvind, Agersk.); ft. tf. gront (Lild

s.); gruJ -dr grunc grum (Vens.) — 1)

= rgsm.; å gron å (Agersk.) tænke på;

æ gron9d ow el. øw9r, hwa de sku bdtyj,

te han gik så hasts (Agger); når A.

sporger: „hwa gron^r do' g?" kan B.

svare : „ a gronar g, huma'm gris wå nabo

fæk i fywr!" (vestj.); han gronpr lisom

Eskils gris, dæn gronat i tåw daw o løv

hen dæn tridd (vestj.); kow9n grujar åpå
sin bhr (Vens.) kan siges, når den er

gammel; „hérdn sto å grunc e kwon å

så ser haj . . .", Grb. 66. 27; jfr. gruble.

2) å gron æn plåw (vestj.) stille den så-

ledes, at den ikke går dybt.

grundejendom, no. gronéjandom æn
(Søvind s.) = rgsm.

grundforbedre, uo. gronfåbejd (Sø-

vind s.) = rgsm.; -fåbeprsii æn no.

grundgarn, no. se rå.

grundgod, to. helt igennem god;

de æ mongåt, mæn il grongåt imæ'l dæm;
hans hæhn (helbred) ær ii gronggi (vest-

slesv.).

grunding, no. g^øj^^l i (Vens.);

gronari (N. Slesv.) — et sted, hvor der

er grundt vand, grundt sted i fjord

el. hav (Vens.); æ grondri æ få hy

urdii æ hus (N. Slesv.) o : jordsmonnet er

for hojt.

grundis, no. gronijs de (Mors) is,

som vandet er sunket fra.

grundlag, no. gronlaw æn (D.)

grundvold under en bygning.

grundmur, no. gronmur æn (Sø-

vind, D., alm.); gronmuwr (Agger) =^

rgsm.; gronmurdt to.; „a kam te e stu
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grujmutcre slat", Grb. 146. 36; grun-

muwr -9r -dd uo. (Agger).

grundorm, no. gronwårni (Lonb,,

Holstebro) en af de store vandkalve;

man antager, at køer får trommesyge af

sluge dem i sig ved vandingen, og tror,

at når koen væltes på ryggen, dør „or-

men", jfr. kvolster; se grundvrovl.

grundplov, no. gronplow æn (Sø-

vind s.) = undergrundsplov.

grundsk, to. grunsk (Bradr.) om
ploven : som går for dybt ; fig. om msker

:

som grunder formeget, tungsindig. Kok.

grundskat, no. gronskat æn (Sø-

vind s.) = rgsm. ; skat på byggegrunde

i byer. '

grundsted, no. gronste æn (Mors)

byggeplads i købstaden,

grundsten, no. gronsten æn -dr

alm.); grus el. gruks h best. -t (Vens.);

grus itk. best. -a (S. Sams) = rgsm.
;

jfr.

Aasen, grus; mnt. gries, Sch. Lubb., plt.

gruus, Schiitze; grud, grutte.

gruseret, to. grus9ra (Åbenrå) fuld

af grus.

grusgrav, no. grusgraw æn -grqw
(D. ; Lb., Randers, alm.) = rgsm.

grusharpe, no. grusharj) æn -9r

10 (D.; alm.) redskab til at skille sand og

grus.

gruskarl, no. gruskal æn -kql (vest-

slesv.) karl, som arbejder grus op.

grusse, uo. de grus9 mæ får H
(Røgen) jeg grues for det; se grue.

grusselig, to. grusaU (Vens.; Sall.,

Mors, Agger, Vejr.)
;
grysdU (Malt, Andst

;

Sønderj.) — gruelig, græsselig; mest for-

stærkende tillæg; gr— hyw, overmåde

. ; æn gr— kål,

wa så grussele

!

(Egebæk)
;
gronstin æn (Søvind s.) sylsten. 20 hoj ; de wå grysdU som de ræjnst (Lindk.)

grundvand, no. gronwan de (D.,

Søvind s.) = rgsm.

grundven, no. i tim. monværpr,

mæn et gronvænør (Lb.), se grundgod.

grundvold, no. grunvol æn (Bradr.)

bruges om husets sylsten.

grundvrovl, no. gronvrowl æn-vrowl

(vestj.); grønvrbwl (Galten h.) — en stor

vandkalv, dytiscus; når et hoved får en

„grundel" el. „grundv^^årm"

det var svært som .

en vældig karl; „en

såh Kjen Muotes", Blich. Bindst., om en
vise: „a tronet olier a håed turt sei et

te dæ, hv^^o grusselig å forfærdele mød
a boller å dæ", Anders. Bars.; jfr. Rietz

s. 217 und. gryad: gryselig; plt. grislick,

Bremisches Wb.
;
grov, gryv, gru; ryslig.

grustoj, no. grustew de (N. Sams)

vrovl", J. K. 226, 277) i sig, mens det

drikker, skal det væltes om på ryggen i

fårestien, ellers dør det, Kr. IV. 357. 111,

jfr. Sgr. III. 191; se Kalk. grundvrovl =
grundpuge.

grundvrovling , no. gronvrøwUri

æn (Søvind s.) tangloppe, gammarus.

grunker, no. groyksr flt. (Agger,

Vens., Tåning) hemmelige eller skjulte

(el. „grund- 30 udtryk om grusede agermarker.

grut, no. grot de (vestj., Andst,

Sams); grøt é best. -9 (Vens.) — 1) slo

i grot (vestj.) knuse i små stykker; de

æ gaw9n i grot (Andst); de gik ræn i

grot (Agger). 2) = grutning.

grutning, no. grotndti el. gropri

(Thy); gråpri (Sall.); grøpri de (Lild s.);

grøtnari de (Mors)
; grøtdti i best. -i, (Vens.)

;

grotni i best. -niji (S. Sams); grbtndri

gemmer eller pakker med hvad deri er 40 (Søvind s.) — knust el. brækket korn;

gemt, en gammel henlagt pengesum
(Vens.) ; han hå groi^kd, dæn swæn (Tå-

ning); „di tebø ham gul å gamdl grori-

ksr" , Grb. 80. 83; „får å wær seksr

åpå å ha hans gul å grotik^r i bshol få
ttjw" , Grb. 95. 121 ;

jfr. Rietz grunker, d. s.

;

grunka, uo., samle.

-grunt, se basse-.

grunthovl, no. grunthæwl æn (Thy)

bruges til at regulere fordybninger, der so

skæres med gradsav; htsk. grundhobel?

grup, no. se grob.

grur, no. se grud.

grus, no. grus de (D., Søvind s..

en swøntøj me no grøt9rf , Grb. 31. 60.

grutningskorn , no. grøtdriskuw^n

de (Vens.) blanding af grovtmalet rug,

byg, havre til svin.

1. grutte, uo.

grot -dr -dt (D., Andst) ; tf. gropr (Vejr.),

nf. gråt (Sall);

grøt -dr -9d -96 (Thy, Mors);

grøt -9r -9 -9 (Vens.);

grot -dr -9t (Søvind s.);

grot -9r -9t (Røgen) —
knuse til smul, slå i små stykker; brække

korn på møllen
;

jfr. smadder, kvas ; også

:

å grot æn f&^dr (Vejr.) ; no hår han grot
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uås (læn spå (Hmr.); han æ så stærk,

te han kun ræn grøt dæ (Lild s.); a ska

grøt dæ så snig som do wå mølmoU
(Mors) en trusel; å galsinøt æ do, a

trowH do håj grot mæ (Silkeb.); han hå

fåt hans bijdn grotst (S. Hald)
; „de jen

kalc di Grøt-Græt" , Grb. 116. 4, den ene

kaldte de Grutte -Grete, må vel betyde

en pige, der slår meget i stykker; jfr.

Havbro)
;
gry æn grørd (Røgen), flt. gryd

(Søvind s., Tåning), gnjrd (Ry); gryr æn
gryrdr (vestslesv., Agersk., Sem); gryq

æn gryqar (Als); grys æn gryra (Sundv,,

Hjoldelund) = rgsm.; når gryden står

på ilden, siger den: pløt, pløt! (Vens,);

swåt grydsr (D., vestj.) jydepotter; hans

muw9rs dæn slem gryd (D.) =- lødgryden

(s. d.); æ gryd met o æ huwar, så ka
Aasen, grjot no. grus; Rietz grut; htsk. loc?^ smo åw lati w/ (vestj.), Sgr. I. 16. 46;

gries, eng. grit; grose, grud, grus, grød;

kvadder-, lemme-, marv-, mel-, ^smadder-.

2. grutte, no. mave; ,de er alle gode,

der fylder e grotte", Kok Ordspr. 33. 353

;

skrutte, sællandsk; Aasen, skrott, krop.

gmttel, no. i udtr. go i grotH (D)

gå i lutter små stykker; også nok uo.

:

o grotdl (vestj.) slå i små stykker.

gruttelbonker, no. groplhorikar æn _
(Mds.); æn gowd gr— , en rigtig kludder- 20 ^aw å syj (Vens.); vi hår kan jæn gryd

nær dæn it fgs, dær grysn rød, så fg9
dæn hæh it dæ plbw^n kys (Tåning);

de hb war i gryj, fori de kam i påt
(Vens.) siges om born, der genfortæller,

hvad de har hørt af ældre; smo gryrsr

hær o yrdr (Ang.); smo grydsr hår ås9

ørdr (Agger, alm.) om born, der lytter

til ældres tale ; a æ tefre's, om I så kah
mæ gryj, hård ene I tvel sæt mæ åpå

mads.

gruttemikkel , no. grotmeksl æn
(Thy) en stor og stærk karl; sagtens

afledet af grutte, knuse, og mea bibetyd-

ning af klodset person.

grutteslagen, to. grotslawsn (vestj.)

knust til grut; så om i mi krap som
a wår gr—

.

gruttestærk, to. grotstærk (Agger)

ualmindelig stærk, om personer.

gruttesølv, no. grotsøl de (Gørding

ved Vemb st.); grotsøl (Tåning) små-

skillinger.

gruv, no. se grob.

-gry, no, se dag-.

gry, uo. se grue; no. se gryde.

1. gry, uo. gryi gryr gry gryj (Agersk.)

= rgsm.; de gryr a æ daw (Agersk.);

jfr. SV. gry, uo. ; htsk. grauen, af grau to.,

grå.

2. gry, uo.

gryi -dr gryJB gryja (Vens.);

gryj -»r -dd -sd (Mors) —
vrimle, mylre; de grysr å worm, wormsn
grysr uk g 9 (Vens.): æ hemdl æ så ful

å stjansr te di grypr, også: æn grypr

å stjarpr (Mors)
;

jfr. Aasen, krya, vrimle,

mylre; kru no., mangfoldighed, vrimmel;

nyisl. kru.

te wå's (Andst) o: husbonde og tyende

spiser sammen; de wår unt åpøst o war
i æ gryd (Malt s.) tim. om hvad der var

ondt i gerning, værre i tanke ; når gryden

synger med maden i på bordet, er der

ingen „fejge" folk el. hekse i huset, Kr.

VI. 295.325, 292. 383; når det synger i

gryden, mens den koger, varsles lig, Sgr.

IX. 231. 766; en mand så en stor sort

30 gryde komme hoppende over trætoppene

i skoven, bag efter fulgte torden, Kr. III,

195; en gryde i kanten af en bakke

med to lysestager og en forskrækkelig

mængde penge, s. 304 ; i æventyret henter

gryden mad og penge, Kr. V. 202, Sgr.

VII. 181, XI. 200, Gr.Gl.d.M.III.79; Mol-

boernes gryde, der kunde koge af sig

selv, Fausbøll Molboerne 1 887 s. 56 ;
gåde

:

,a kinner en sølle swot jen, den hår tri

40 bien å ka ett gå, den hår tow ører å

ka ett hør, å den hår en stuer mond
å hår ett å kom i en", Gr. GL d. M. II.

126; sworten tal te rø: hrestdr mi row,

så æ do dø (N. Slesv.) o: gryden med
vand i talte til ilden: du slukkes, om jeg

brister, Gr. GI. d. M. II. 132. 10, Kr. VI. 22.

289; jfr.Revue d.Trad. pop. 1. 54 : „si mon
fond s'effondrait, tu serais bien penaud",

Rolland Devinettes 77. 160. 61; Rimes

gryde, no. gryd æn gryddr (D., so 209. 61, Mélus. I. 262. 57%., IV.

Andst; Agger, Heil. h.); gryj æn best.

-m flt. gryjdr best. -n (Vens., S.Sams);

grij æn best. -9n flt. -ar (N. Sams);

gry æn best. gryden flt. gryddr (S. Hald,

æn hodl modr, æn krokst fadr, å tre

små fåhræ'n hysrn (Mell. Slesv.), æn krgqp

får, æn hempdl muw^r, træj skord ot^sr

(vestj.), alm. med mange varianter: krum,
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f
undrygget, skrutrygget fader o: hank;

nd, sidbuget, bumplet, bughulet, hul-

ommet, hul, skurvet moder el. kone

gryden; tre skurvede born, tre born

på bålet, tre skaldede unger, tre hore-

unger, el. hornede unger o: tæerne; jfr.

Gr. GI. d. M. II. 132. lo, J. K. 329. 6,

Sgr. I. 30. 97, II. 129. 667, III. 182. 959,

VI. 26. 337, 48. 438, 57. 537, IX. 47. 190,

190. 584, Fb. Fr. H. s. 147. 38; Antiq.

Tidsskr. 1849— 51 s. 318. 31. 33 (Fær-

øerne); Haukenæs II. 177. 15; Vårend

nr. 68 ; N. Vadsbo nr. 56 ; Wolf, Zeitsch.

f. deutsche Mythologi II. 434 (Wetterau,

Hessen) med henvisn, til en lign. hol-

landsk i Mone's Anzeiger 1838*sp. 267;

III. 1 30, 1 9 1 . 66. 67 ; Joos Raadsels nr. 92

;

Simrock, Deutsches Råthselbuch s. 60, sig.

Ehlers Råthselb. 6. 25, Rochholz Kinder!.

258. 469, Strackerj. II. 145. c, Chambers

s. 109, Halliwell 142. — Se Aasen sv.,

isl. gryta, huk., „har vel fra først be-

tegnet det slags gryder, som er tilhugget

af sten, altså af grjot"; grud, grus;

blose, potte; bold-, davre-, farve-, fløde-,

grue-, grød-, jyde-, jærn-, kakel-, kjød-,

klare-, ler-, lød-, mellem-, nadver-, nætte-,

onden-, pimpe-, smor-, stege-, store-, støbe-,

stål-, suppe-, tomHngs-, trot-i-, tvillings-,

vælling-.

grydeegn, no. grydæjn æn (vestj.)

Vardeegnen, hvorfra de sorte potter kom,

se Sehested Jydepotteindustrien, Kbhvn.

1881, Nyrop Dansk Pottemageri, Kbhvn.

1882; Begtrup, Agerdyrkn. i Jylland I.

152. 60.

grydefjæl, no. gr'^dfjæl æn (vestj.)

pottekonen arbejder siddende, hun lægger

en fjæl, , grydefjæl ", af form som en

halvmåne, 1 al. lang og ^'2 al. bred, på
skødet, væder den godt med vand og

sætter på den en „stok", en lerklump,

på enden, Sehested, Jydepotteindustri s. 7,

jfr. Nyrop, Dsk. Pottem. s. 13.

grydefuld, no. grydful æn (vestj.) =
rgsm.; „e« gryful warm grø" , Grb. 33. 6.

grydekakkelovn, no. grydkak9ldwn

æn (Mds. h.); grydkakBldn (Lb.); gry9-

hakdl i (Vens.) = pottekakkelovn (s. d.),

den sidste fandtes i Fårup for 47 år siden

(o: 1835) (E. T. Kristensen); i Darum
findes endnu (1888) enkelte såkaldte gr—

,

der består af en stor indmuret jærn-

gryde, der har bunden i vejret.

grydekone, no. gryd^kuwdn æn
(vestj.) kone, som forarbejder gryder;

jfr. Sehested, Jydepotteindustri s. 14, se

pottekone.

grydekrog, no. gryd^krpq æn -kroq

(D.) krogen, hvori gryden hænges over

ilden, se kjelske.

grydelåg, no. grydlåq æn -låg

(Andst); flt. -låq^r (D.); gryldq et (Sø-

10 vind s.) = rgsm.

grydemand, no. grydaman æn (D.,

vestj.) mand som kører om med potte-

toj; ,de sorte potter, som går øster på
landet til udførsel, vognes af grydemænd
til Horsens, Kolding, ja indtil Flensborg,

hvorfra de føres til Kbhvn., Roskilde og
adskilhge steder i Østersøen; til Fyen
vognes potterne af gr— ; man har haft

eksempel på, at en gr— er med sine

?n potter kørt lige til Dresden, der har han
solgt hest og vogn og er gået tilfods

hjem", Begtrup, Agerdyrkn. i Jyll. I. 153

(1808); dær ær eti^n, dær æ fålå' mæ
si æj9n udan æ grydanian (vestj.), han
vil næmlig gærne af med sine potter

snarest mulig.

grydepige, no. gryddpiq æn -piqdr

(vestj.) pige, som forarbejder sorte gryder

;

gårdmanden lejede en sådan pige for frit

30 hus, hendes Ion var så halvdelen af de

potter, hun gjorde ; hun gik kun til marks

enkelte dage i rughøsten, æltede leret

på gulvet med fødderne; hun kunde gore

indtil tre snese potter en dag, i en

sommer indtil 10 læs potter å 15— 16

,gl. dalere" (å 3 % lybsk); af et læs ler

kunde blive et læs potter, se Begtr.

Agerd. i Jyll. I. 153.

grydepyt, no. gryåapøt æn -pøpr
40 (vestj.) flere steder i hedesognene findes

grave, hvor der i gamle dage har været

taget ler til potter, disse huller kaldes

gr-.
grydeske, no. gryske æn -skijar

(D., Andst); flt. -ske (Agersk.); gryska

æn -skedr (Vens.); gry- el. gryske æn
-sked (Søvind s.); gryskia æn -skiar (S.

Hald) — en stor ske til at røre i maden
med, en slev; klap gryske (vestslesv.) en

50 leg: karle og piger parredes, pigen sad

på karlens knæ; A. gik omkring med en

gr— og spurgte først karlen: er du til-

freds med din kone? dernæst pigen, om
hun var tilfreds med sin mand; var de
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begge tilfredse var sagen dermed færdig,

klagede de over hinanden og vilde bytte,

kom sleven igang; er C. parret med c,

og D. med d. og c. vil have en anden

mand D., men G. vil ikke slippe c, D.

ikke d., så får D. og G. af sleven, G. et

slag, D, to, G. fire, D. otte slag o. s. fr,, indtil

byttet gaar i orden; legen kaldes også:

å klap falk samdl el. leq væl Ufræ'j;
frugtsommelig kvinde må ikke spise afio

en gr— , så får hendes barn en stor

mund, Kr. VI. 252. 4.

grydeskille, no. gnjdskil æn -dr

(Fanø) en muslingskal, cyprina islandica,

der brugtes til at skrabe skover af gryden

med.

grydeskover, no. grydskåwdr flt.

(vestj.) den brændte skorpe af grød og

vælling, som bliver siddende på bunden
af gryden; kvindfolk må ikke spise gr— , 20

så bliver de arrige, derimod skal hunden
have dem, Sgr. VIII. 222. 911, Kr. VI.

265. 117.

grydeskraber, no. grydskråvdr æn
-dr (Andst.)

;
grtjrdrskraf æn (vestslesv.) —

en rund, flad jærnske med kort skaft til

at skrabe gryderne med; æ gr— komdr
åhr te hemdriq (Andst) ordspil mellem
personen, som skraber, og redskabet, alm.

;

i en byremse : Tandrup grydeskrabere, 30

Kr. IX. 134. 357, Sgr. XII. 143. 368.

grydeskår, no. gnjdskor æn -skor

(vestj.) = skår af pottetoj; han hår ant

i æ huw9 en grydskor (vestj.) kan siges

om en klog mand, el. om den, som har

andet at tænke på end bagateller.

grydesteg, no. stegt oksekød (Sønder-

jyll.); se Pontopp.'s Sønderj. Ord i Vdsk.

Selsk. Skr. I. 74-76 (1745).

grydestikke, no. grystek æn -ario

(Vens.) træpind med flad brikke til at

røre i gryden med.

grye, no. se grød; uo. se grue.

gryende, bio. gry9nd9s ful el. gry-

ful (Vens.) ; her huwd va så gt— a luks

hendes hoved var vrimlende fuldt af lus.

gryfuld, to. se gryende.

gryg, no. se gryde.

gryl, to. [gryT] (Vardeegn) græde-

nem, klynkevorn. Mb. 50

grylle, uo. vrimle, mylre (Middels

h.) Mb.

grylle, to. se gruelig.

gryllekok, no. = gryllemand no.

„lille fugl, der opholder sig i sumpe, på
grund af dens korte, klagende sang".

Mb. efter Outzen: „das greinerlein*.

gryller, to. se gril.

gryller, no. gryhr é (Vens.) smuld,

billing, brokke. Mb. (Slet h.); vrimmel
af små ting (Vens.).

grylleret, to. gryldrdt (S. Hald h.)

smulleret, om ost; som ej vil samles,

om smorgryn i kærnen.

grylre, uo. gryhr (Thy) smågræde,

om born; synge, om fårekyllinger; jfr.

plt. grolen, Schiitze, larme.

grylt, to. se gruelig.

gry1te, uo. græde, klynke, om
born; Kok.

gryltes, uo. se kryltes.

gryn, no. gryn el. gryc^n e di

(Vens.); gryn di, et (Røgen, S. Hald);

æn gr— (D., vestj.); griwn dæm (Andst);

grin itk. (N. Sams)
;
gryj9n itk. (S. Sams)

;

gry9n di (Sundeved); gryjdn æn = flt.

(Agger) — 1) = rgsm. ; hidl å øwdrmolt

gryjn (Lild s.) hele og brækkede gryn;

hvorledes der i gamle dage maledes

gryn på håndkværn, se Sgr. X. 95. 257

(Falster); i awtdn ska vi nåk te å swom
at9r æ gryn (D.), når der kun er få

gryn i vællingen, ligeså: kun æ bar fin

dæn føst gryn, skul æ fandmæ (se fanden)

nåk lær 9n te å hdki'n, vo di an^r ær
(vestslesv.); dæn, dæ snakor mojr om
gry9n, gi gærn haj grø9 (Felsted); nær
æ Kwarhjæra man mol gryn, så giver

det dårligt vejr (Thy) o : når havet buldrer

ved Kværnbjærg banke; ant9n skal et gi

gryn, æhr kast æ pos (Agersk.) ordspr.,

o: ejendom skal give udbytte eller også

mister man den; „a kjørt te Grenå me
grin (gryn) å kom hjem me latter (lægter) ",

Sgr. I. 158. 646, ordspil, se Grenå; jfr.

Nyrop, V. Sk. s. 109flg.: „de kere te Os
(Århus) å fo latter få grin" ; når grynene

males, siger de til hverandre: hud9n hår

dg 9t? no ær æ skål å mæt (vestj.);

når grøden koger, siger grynene: ;,/

skop9r mæ, I skop9r mæ!" el. „du

skrupper mig, pyh!" el. „a træri9r mæ
framf^ i vællingen siger de: „hær æ a,

hur æ do?" se Kr. VI. 304, jfr. Sgr. IV.

77. 238; i æventyret bindes en pose med
gryn på prinsessen, for at man kan

spore hende, der er skåret hul i posen,

Kr. V. 338 ;
pigen strør gryn for at vise
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Rej
til røverkulen, Sgr. IV. 183, jfr. Stor-

ker s. 92; frugtsommelige kvinder må
tke spise [rå] gryn, så bliver barnets

æse grynet, Sgr. VII. 36, 56; fanden

samler en td. udrystede gryn op, Kr. IV.

237, jfr. s. 326. 2) tøw æn bet9 gryn

(Mors), en lille smule. 3) penge; hår

do nåiv9r grijn idaw ? (D.). Jfr. Aasen

isl, grjon itk. ; helgrynsgrød, byg-, Peder

nitten-, boghvede-, grube-, pølse-, risen-,

rulle-.

grynbing, no. grynheri æn (vestj.)

grynkasse.

grynbænk, no. grynhærik æn (Sun-

deved) en kasse til gryn; hin fæk han

te å lek sæ næn (ned) i æ §rynbærik,

J. M. s. 63.

grynbøsse, no. grynbøs æn (V.Vedst.,

D., vestj.) rumpe; i udtr. skyd mææ gr—
0: fjærte.

grynbøtte, no. grynhøt æn -dr (vestj.)

= rgsm.

gryneret, to. gryn^rd (D.); grønørd

•(Agger) = rgsm.

grynke sig, uo. krympe sig (On-

sild, Gjerlev h.), Mb.

grynkjærne, no. grynkan æn (vestj.)

et enkelt gryn, i tim. : de hæjrdr sæ æn
gr— o æ daw lisom Glust9 væhii; i

Vens. siges det om Sejlstrup v—
,

jfr,

Kr. VI. 327. 107.

grynkop, no. grynkåp æn -kåp9r

(vestj.); et gr— (Sundv.) trækop til at

tage gryn af bøtten.

grynkube, no. grynkob æn -ar (Thy)

;

gryjnkub æn -9r (Lild s.) — en kurv til

gryn, bundet som en bikube af langhalm

og vidieskinner, se målekar.

grynløb, no. grønløb æn -løb (Ag-

ger) halmkurv med låg til at opbevare

gryn i.

grynløs, to. se poseløs.

grynmøUer, no. grynmåU æn -rd

(Sundv.) = rgsm,

grynmåde, no. grynmår æn (Hol-

stebro) == rgsm.

grynne, uo, el. grynnie (Sall.) vrin-

ske, romme sig.

grynte, uo.

grynt -9r -dt (D., vestj.);

grønc -9r -9 -9 (Vens.);

grønt -9r grønt grøM el. -9d -9d (Agger)

•« = rgsm., om svinets lyd; æ sdw grtj'ht9r

mjælk te æ gris (Lindk,), når den lægger

Feilberg: Jydsk Ordbog.

sig ned og grynter; jfr, htsk. grunzen,

afledt af mhtsk, grinnen (nhtsk, greinen)

og sammenstillet med lat. grunnire; se

grine.

gryntebasse, no. grøMbasi æn (Ag-

ger) person, som taler utydelig.

gryntæller, no. grøntæUr i -9r

(Vens.); gryntæUr æn -9r (Mors) — en

pernittengryn.

grynvejr, no. grynvæjr æn (D.)

apparat tit at blæse grynene rene på
møllen.

gryr, no. se gryde.

gryske, no. se grydeske,

grysneret, to, grysn9r9 (Andst) fuld

af smågrand, æ smor æ så gr—

,

grysse, uo. se grue,

grysselig, to. bio. se grusselig.

gryssen, no, grys9n æn (Lindk,, D.,

Lb,, Agersk., BalL); grys9ti el. grys9l æn
(Thy); grésdn æn (Røgen, Søvind s.);

grøs9l æn (Mds. h.)
;
gris9n (N. Sams) —

1) krumme, gran af noget: sam9l dæm
grys9n9r åp (D.); dær æ grys9n9r i æ
Icænmjælk (Andst) smågran; do spilt æn
grys9n smor o æ duq (sts.); dær ær æn
uh grys9n gryn t9bå'q (Malt); ahr æn
grys9n (V.Vedst.) ikke det mindste

;
gi rnæ

æn uh gryS9n ! — æn sane grys9n (Lb.)

:

æn grys9n flæsk (Agger). 2) en lille tid:

tow æn uh grys9n! (Lindk.); æn bet9

grys9n (Vejr,), æn bep grys9ti krom (Thy)

et ojeblik; jfr, grand, korn, krumme; se

Rietz 216 gryssen, med henvisn, til plt.

griisseln, griisselwerk, små stumper, Bre-

misches Wb.
gryv, uo. se grue.

1. gryv, to. gryw el. gryw (vestj.);

forstærkende ord, æn gryw hoy9n (Lon-

borg) en stor mængde; æn gryw dræri

te å løs, svær dygtig; de war swær so

gryw, som de war (Vind. s) o: overvæt-

tes stadsehg; jfr. grov, grusselig, ryslig;

grue uo.

2. gryv, no. gryw (Holstebro); dær

war æn swær gryw, en stor mængde,

f. eks. af mskr, jfr. gru no,

gryvele, to, se grulig,

græ, uo. se græde.

græb, no. se greb.

græbing, no. se grebning,

græbning, no., græbring. se greb-

ning.

græddel, no. se greddel,

32
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græde, uo.

græd græddr græd græt (D., Lb., Andst,

Torring) ; nt. græder (Lild s.)

;

græd græder græd græt (Støvr. , S.

Hald, Hads h.j;

græd -9r -græt græt (Agger);

grær grærdr grær græt (Vejr,; Rårup);

græ grædr græ græt (Vens.);

græ græder græ græt (Havbro);

græ grædd græd græt (Ginnerup);

græ græddr græ græH (N. Sams);

græd grærd græ græt (S. Sams);

græd græddr græt græt (Torrild, Hvej-

sel); ft.' græd (Heil h.);

græj græjd græi græt (Røgen) ; ft, græjH
tf. græjH (Tåning);

grei græjd grel greit (Søvind s.);

grær grærdr grær græt (Sem, Spandet,

Gram)

;

grær grærdr grår græt (Agersk. ; Bradr,,

Valsb.);

græd grærd gråd græt (Åbenrå); ft.

græd (Sundv,);

græd grædr gra el. grå græi (Angel);

græt græddr grådr græt (Fjolde), jfr.

Lyngby, Sj. Spr. s. 106: ,måske i

nt. 5 bor forandres til d"

;

= rgsm. ; han græddr mæ tar ywn lisom

æ stvy,n (D,); dæn, dær vel ha ål de si

ømi sijdr, dæn tno græd, når di andr

lijdr (Vejr.); hun græd, te de flød om hin

(Herning) : folk græd, så det løb ned i træ-

skoene, Sgr. X. 214. 496; han gra som dt

føl (Ang.) O: ynkelig; han græd sin salt

tård el. stærkere : di saltd tård el. sin rnojd

tård (Sundv.); „de hor hans hun fåta'l

mand gåri me hæ græi tor" , Grb. 131. 41

;

til den, som græder, kan siges: hwar
ska ivi ha wbr hons i næt? fb så ska

do da wær i honshus ! el. dæsom do tvel

græd låri wbn, di ka sæt æn skrok

(kyllingehone) i ttjjr i, så wel a tjen dæ
for dd po di hbjdldaw mæ æn gafdl å

æn knyw å æn sultdn lyw! (Lild s.);

han græddr mæ dæn jæn iw o grindr

mæ de aht (!) (Vejle); når en græder,

kan spottende siges: du synger nok på
den melodi, man i Norge synger døde

køer hen med, el. han synger nok over

de døde køer i Norge, el. det er vist

den sang, de synger over deres lig i

Norge, når de tager dem med hjem

igjen, Kr. IX. 96.26-28; barn, som græder

i kirken, bliver lærenemt og en god sanger,

Kr. IV. 349. 35, Sgr. IV. 132. 352; den døde
moder kærtegner den, der er god ved hen-

des grædende barn, Kr. III. 162. 266; det

barn, som græder længe døbedagen, dør

tidlig, Sgr. VII. 39. 92; „så græ hon, å få
htva gåri hon low å få hwa gåti hon græ,

så skywt hon ham", Grb. 106. lOO . . .

så skiftede hun ham; i æventyret græder

12 prinsesser vand til en stor drage,

10 Sgr. I. 102; jfr. Liden Kirsten tog de sølv-

skåler tow, dem græd hun fuld i mørke-

sten stow, Sgr. I. 166. 10; den ene

pige „skul lij å græ søl å gul'^ , den

anden „frøjdr å tosdr" , Grb. 101. 17,

103. 39, Gr. GI. d. M. III. 113flg., jfr.

Grimm K. M. nr. 179, Grimm Myth.-
1054, Liebr. Volkskunde s. 143; småborn
kan græde i graven, Sgr. I. 67. 42, Kr.

IV. 127. 177, 135. 197, VIII. 209. 355-56;

2ob6rn græder deres døde moder op af

graven, Sgr. L 113. 8, HL 114. 8flg., VI.

219. 823, X. 132.2, Kr. L54. % 208. 10, jfr.

Thiele Overtro nr. 679, Grundtv. GI. d.

Folkeviser II. nr. 89, Moderen under mulde

;

se gjenkalding; også kan henvises til Kr.

I. 153. 26, visen om dronning Dagmar,
jfr. Grundtvig, GI. d. Folkeviser 111. nr. 135;

i sagnet fortælles, at præstekonen og

pigerne løb rundt om huset og græd
30 over det døde barn, som da kommer til

live, Kr. VIII. 382. 690; jfr. Mullenhoff,

Sagen s. 144; Z. f. M. I. 62. 240. 7,

II. 251. 16, IV. 4. 36; Urdsbr. VI. 154. 120,

V.163; UrquellLlO; Grimm K.M. nr.l09;

Myth.2- 884; Gervasius s. 197; Mann-
hardt, Gotter s. 290; Wuttke nr. 728;
Folkl. Record I. 60, jfr.W. Gregor s. 69;
Smårre Meddeland., Sv.Landsm.Tidsskr. VI.

GXXII. 15. — .Jfr. Aasen graata, isl. grata,

40 SV. grata; gråd; flippe, flirpe, flæbe, fløse,

grine, hyle, pjæbe, pylre, råle, skrige,

skræbe, skråle, snyle, tude; hons, mus,

misundelse; flop-, hjærte-, huj-, råle-,

skråle-, slubbre-, snovs-, tulli-.

grædefærdig, to. grædfare (D., vestj)

;

grædfærd (Agger)
;
greifard sj., alm. : fard

grei o: færdig [til at] græde (Søvind)

= rgsm. ; nær ved at græde
;
„haj lu

te, de haj wa græfard få kowdn" , Grb.

60 57. 35, han var gr— for koen.

græden, no. grædin (Agger)
;
græddn

(D., vestj.) = rgsm.

grædenem, to. grædnæm (D.) som
er let til gråd.
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grædepose, no. yrædpuw^s æu (vestj.)

person, som græder let.

grædeynk, no. i udtr. som: de ær

da reet een grærørfk (vestslesv.) o: noget,

man har grund til bitterlig at græde

over.

grædig, to. grejs (Søvind s.) til-

bojelig til at græde; se skriget.

-grædt, tf. se for-.

grædojet, to. (jrænjd (Bradr.) med
tårer i qjnene, også: med rindende ojne;

jfr. vandojet.

græj, uo. se grinne.

græje, to. se grædig.

græjs, no. se græs.

Græjs, no. se Gregers. ,

græk, no. græk æn (Vejr.) en græv-

ling; den bruges i egnen om Holstebro

til at kyse born med som bussemand;

jfr. mnt. grevink (?), grævling.

græmme sig, uo. græm -^^' -^i ^cej

(D.); ft. tf. -dd (Agger) = rgsra.; „ja

Kresten ka nok te si dø sæ ha græmt

få olt de hæ wæsen om hans faer". And.

Begr.
;

jfr. Aasen, isl. gremja; htsk. sich

:råmen; gram.

græn, no. se gren; to. se gron; uo.

se grinne.

grænse, no. grens æn -<>r (Lonb.);

græns æn -9r (D.) == rgsm. ; mJ9r ve æ
gr—j også uo. græns =- rgsm.

;
jfr.litsk.

grenze: ordet hed i 15 årh. grenicze og

henføres til polsk gran, hjorne; russ. og

glslavisk graniza, grænsesten, grænse, se

Weig. Wb.
grær, uo. se græde.

græs, no. græjs de (D., Agersk.,

vestslesv., Gram, Bylderup); gres de

(Lonb., Mors); gres de (Hundsl. s.);

græs de (Thy, Agger); grejs de (Hel-

ium h., Søvind s.); hest. grejst (Vens.);

gris de (Angel), vestligere : græjs = rgsm.

;

græjst er ene gåt, de é få næ tve jtjdn

(Vens.); slo græjs (vestj.) omhugge græs

til høslæt; hoJc gres (Bradr.) d. s.; smir

æn græjs mer får (Sem) tage raskere

fat med at slå græs; gi jæn æ græjs

(D.), kyl grejs å' jén (Søvind s.) udtr. fra

høsletten, når den, som følger i arbejdet

med at slå efter en anden, vinder ind

på sin formand, så han kaster det af-

huggede græs ind i hans skår og derved

hindrer ham i arbejdet; bræk æ græjs

el. slo gæmdl hipl græjs (D.) er at slå

det første skår, æ reskar, der skiller to

mænds lod fra hinanden; slo å æ græjs

(D.) slå græsset således, at leen fører

sin byrde ud fra det græs, som endnu

ikke er slået; slo i æ gr— (D.) således,

at leen fører græsset ind mod det, som
står, der må da efter hver slætkart æn
awryw9r, for at den efterfølgende kan

komme til at slå; di mot slå te' grés^d,

10 så skul æn pijq go mæ 9n ryw baq

ætdr hwær slåkål å krat fræ, mæn mjé-

stdndi9ls sloiv di fræ' grésdd (Lild s.);

blytv søl') å æ gr— (D.) kaste op under

høslætten, hvad der jævnlig sker med
unge og uøvede, jfr. hølekalv; fo æn
kow i græs ve' jæn (Vejr.) leje græs til

en ko hos en; æ gres æ strhgdn, siges i

Skjernådalen, naar det på grund af over-

svømmelser lægges langs jorden; æ græjs

gror te æn ku gan hør dt (D.) når det

gror stærkt; law æ græjs gror, dør æ
kg (N. Slesv.); dær æ så let græjs o æ
atvrer te æn ku gæn traw æn skæh-

bas9 (vestslesv.); i gåden kaldes løv

og græs: „to vel stående", Sgr. IX.

172. 520, se ting; hvor heksen er be-

gravet, gror ingen græs, Kr. VIII. 304

vel i det hele gror græs ikke på det

sted, hvor der er sket en udåd, Daae
30 Bygdesagn 1. 42 ; Haukenæs 1. 1 57, IV. 308

Strackerj. I. 43; Folkl. Rec. I. 17 (Engl.)

se gron. — Jfr. Aasen, isl. grås itk. ; htsk

grås, mnt. grås el. gres, Sch. Liibb.

agerhonse-, blå-, bund-, bævre-, bår-

dob-, drag-, dun-, efter-, eng-, engelsk-

evin-, ijoring-, flyde-, flojels-, frede-

fugle-, hare-, havre-, heste-, hjærte-

hop-i-, hugorme-, hul-, hvene-, honse-

igle-, kanarie-, kjær-, kjærligheds-, knytte-

40 knæ-, krølle-, kvik-, kvolster-, led-, Lokes-

made-, manna-, marsk-, messing-, mose-

nysling-, padde-, pig-, raj-, rød-, sabel-

salting-, sand-, segl-, sene-, skav-, sløver-

sne-, so-, sommer-, spænd-, star-, sur

svine-, svingel-, sylt-, totte-, vand-, vej-

åle-.

græsbidt, to. græjsbet (Andst; Bj

h.jVens. ; Angel); no ær æ kø9r græjsbet

vant til græsset, om foråret; om kvæg
50 som har fået huld på græsgangen (Slet

h.) Mb.

græsbænk, no. gresbæ^k æn -bærfk

(Lb.)
; grejsbærfk i (Vens.) bænk af græs-

tørv.

32*
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græsfenne, no. græjsfæn æn -dr

(D.) en fenne, som bruges til græsning.

græsfrø, no. græjsfrø de(D.) == rgsm.

græsfæld, to. græjsfæl (Andst);

grejsfél (Søvind s.) — et udtr. om leen,

når den hugger bunden for nær; jfr.

jordet, jordgjerrig.

græsgang, no. grcejsgåy i (Vens.)

= rgsm.

græsgilde, no. græsgil itk. (Sams);

græjsgil (Bj. li.) — enggilde, når græsset

er slået; jfr. Sgr. X. 122.

græsgron, to. græjsgron (Andst)

= rgsm.

græsgård, no. græsgo'^r een (Fjelde)

en toft.

græshoppe, no. græjshåp æn -håp9r

(D.); greshop æn -dr (Agger); græjshop

æn -dr (Vens.); græshåjj^r æn = flt.

(Fjolde); nok også: greshopdr æn (Lild

s.) = rgsm.; et insekt, hørende til grylli.

græsig, to. bio. kræsik (Vlb., Bradr.,

Emmerl.) ; de vår it ler— støk, frygteligt,

forfærdeligt, it kr— væ^r; han har kræsik

marp pæi^, overmåde; owarmade kræsik

stærk (Vlb.) ; han kåm egø'mal æn kræsik

sto9 shåw, J. M. 55; se grov, gresk.

græsjord, no. græjsjpr de (Agersk.)

jord, som ligger ud til græs.

græsko, no. græjsku æn -kgpr (D.)

gold ko, som sættes på græs for at fedes.

græsland, no. græjslan (D., vestj.)

jord, som ligger ud til græsning.

græsle, no. græjsle æn -ar (Agersk.

;

Sem), le til at slå græs med, jfr. kornle,

lyngle.

græslukke, no. greslok æn -dr (Lb.)

;

når græspletten ved gården er hegnet,

kaldes den greslok, den slås jævnlig til

hestene, og holdes i grøde ved mødding-

vandet.

græslæg, no. græjslæq, (vestslesv.)

navnet til Mortensgrandet , sagtens fordi

der ved dette bestemtes, hvilke marker

i omdriften skulde ligge ud til græs.

græsløg, no. græjsløq dæm (D.);

græsløq dæm (Thy); gresløq (Lild s.) —
purløg, allium schoenoprasum L. ; når

græsset står tæt, siges: æ æri stor som
æn græjsløqd bosk (D.); jfr. purløg.

græsmark, no. græjsmnrk æn -mar-

kdr (D.); huk. (Vens.); gresmark æn
-markdr (Vejr.) = rgsm., den mark, som
i omdriften bærer græs; jfr. bårer.

græsnellike, no. J. T. 298, dianthus

deltoides L. (Århus).

græsning, no. græjsndti æn (D.);

gresndri æn (Agger); græjsdri i best. -i'-.

(Vens.) = rgsm.; se efter-.

græs-orm, no. nålefisk, syngnatus

ophidion L., kaldes også vejrfisk (Thy)

Molb.

græspenge, no. græjspæri (Lindk.)

topenge, som betales for kreaturers græs-

ning.

græspile, no. græjsinl æn -jnldr

(D.); grespijl æn -piUr (Agger, Lild) —
græsspire, dær ær et æn gr— o æ mark;
dæn føst græjspil æ lisd gwm som æn
hawdrkan (vestj.).

græspind, no. grespen æn (Røgen)

eglesom på leen, sommet, der er slået i

leskaftet og som hindrer græsset i at

20 sætte sig fast i vinkelen mellem skaft og

blad.

græsplet, no. gresplæt æn -plæpr

(Lb.) = rgsm.; jfr. græslukke.

gresreb, no. græjsrop (S. Ho) tov-

værk af kokostrævler ; sagtens eng. grass-

rope.

græsrytter, no. gresrytdr æn -dr

(Lb.); græjsrytdr i -dr (Vens.) = rgsm.;

i udtr. hlyw gr— ; falde af hesten.

græsræ, no. J. T. 267 tang, zostera L.

(Thy).

græsse, uo.

græjs -dr -t græjst (D.); tf. græjst

(Vens.); nt. græjs (Agersk., Bylde-

rup)
;

gres -dr -t grest (Mors, Lonb.); c/ræs

(Thy);

gres grésd grest grest (Røgen); gres

(Ang.) -
40 1) trans, give græs; han ka græjs tyw

howdddr (D.); dæn fæn græjsdr gåt (sts.)

yder godt græs; do ka græjs æ ku (sts.)

lade koen græsse, f. eks. langs vejkanten,

mens man holder i tdjren, jfr. 3. bede,

s. 56. 19. 2) intr. : æ kødr di græjsdr

dær (Hadersl.) går på græs. 3) o græjs

a%c (D.) en måde at sætte skæl på i

enge, som ejes af flere; skællet er af-

mærket ved doler; midt i, lige langt fra

50 begge ender, sættes en rive med en tot

halm, en mand i hvert endepunkt retter

linien; såsnart den er funden, løber den

ene af mændene, langs linien med en

tot græs, hvoraf han strør, så slås rede-
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skåret (s. d.) i linien; o gres up (Holmsl.)

at føre slået græs op af vandet til den

hoje eng, så det kan torres, se afgræsse;

græs uc (Sams) sprede græsset i skåret

efter leen; en enkelt pige kan „græsse

ud" efter fire slættere (Vilstr. s., S. Jyll.)-

græsselig, to. bio. græsdlo (vestj.);

g7-isU (Brader.) = rgsm. ; et grisld dydr;

nåic^r grish nåwdr, noget gruelig noget;

di gør æn grisls opvartn9ri får æ prins

(Vlb.); jfr. mnt. grese no. gysen, grese-

lik to. , Sch. Liibb. ; htsk. gråsen no.,

gråsslich to.
;
grov 5.

græsset, to. græjsd (vestslesv.) op-

fyldt af græs; æ kudu æ så gr—

.

græssmor, no. gréjssino de (Sø-

vind); gressmor (Agger) = rgsm.

græsstrå, no. grejsstrp æn -strg9

(Søvind s.) = rgsm.

græssæt, no. husmandslod på 1 —

5

skp. land og derunder (Læsø) Mb.

græs-tang, no. J. T. 267 = græsræ.

græstot, no. græjståt æn -9 (Sø-

vind s.) == rgsm.

græstyv, no. græjstyw æn (D.) ; hak.

(Vens.) — person, som lader sine krea-

turer græsse på anden mands mark
(Vens.); øgenavn til den hyrde, som får

køerne sidst ind om middagen d. 27. Juni

(vestj.); til ham siges: gr— for tint i æ
lyw! se tjener.

græstørv, no. græjstora æn (Agersk.)

;

græstård æn (Bjært); gréjstors æn (Vens.)

= rgsm.; jfr. flage, sadde; i æventyret

skærer studenten en gr— på kirkegården,

graver et hul på galgebakken, stiller sig

selv deri og tager tørven over sit hoved,

der hører han fuglenes samtale, Gr. Æv.
II. 217; jfr. Asbj. II. 6, III. 120; tager

man en gr— på sit hoved, kan man,
selv usynlig, se heksene danse, Thiele

II. 100; jfr. Kuhn, W. S. I. 374: ,alle,

som er under jorden, kan kende hekse

og spøgelser i deres sande skikkelse";

sign. Cavall. Wårend I. 412, kirkegårds-

muld; i en græstørv skæres skurer, så

mange, som den syge har haft feberanfald,

J. Saml. IV. 112. 7, se også skjæver.

græsæg, no. græjsek æn = flt, (Andst)

ulvefis, en svamp, lycoperdon bovista.

græt, no. græt æn -dr (Vens.) —
1) en tørvegrav; hullet som opstår, hvor

der er gravet dige- el. andenslags tørv;

,få de føst tøt a, te de var 'n grou stoh

sot døngg, de dæ kravlt nier i grætten",

To Nov. 23. 2) i das græt, en dags

gravning af tørv; se grave; tørve-.

græt, uo. se græde.

græving, no. se grebning.

grævling, no. griJicUri æn -d (Sundv.)

= rgsm., meles taxus; det almindelige

navn er brok; se også græk; jfr. mnt.

grever, grevel, grevink Sch. Liibb. ; sand-.

grævling, no. se grebning.

grø, no. se grød, grøde.

grøbbel, no. grøfdl æn (D.); growl

æn (Bøgen) = grøfdlspå æn (Lindk.),

grov^lspå æn (Lb.), almindelig arbejds-

spade, lige i skaft og blad, modsat den

krumme
;

jfr. plt. griippel, gripp el. gropp,

pilgrøft; griippeln uo., grave pilgrøfter,

Schiitze.

grøbbelsadde, no. grøvalsoj di (Lb.)

20 firkantede græstørv til at opføre diger af,

jfr. vælt.

grøfcing, no. se grebning.

grøble, uo. grøpdl grøpbr grøpal

(vestslesv.); grøvdl grøvUr grøvdl (vestj.);

å grøpdl æ mark betyder: kaste render

i sur mark el. eng og sprede den op-

gravede jord (vestslesv.); grave hedetørv

(vestj.).

grød, no. grød dæm' (D., Andst,

30 Mors, Bårup)
;
grø hest. -9n æn di (Vens.)

;

grød (Halling); grød flt. (Lild s., Agger,

Heil. h.. Banders)
;
gryjd i best. gryp (S.

Sams); gre i best. grei (N. Sams); gred

(Ålsø); grør dæm (Vejr., Sønderj.); grøi

di (Bøgen, Linå, Dover, Sporup, Søvind);

grøsr flt. (Hjoldelev); grad (Sundv.); grøci

flt. (Als); ^r«/a (Ang.) — l)^rgsm. ; ordet

er i vestj. målarter vist overalt flt. ; sød grød

(D.); fo, mand grød (Lild); „hue ska vi

40 no fo en stuer gryd' te så manne grød ?
*

And. Bars.; i æn fad grød ka æn ed

sæj igæ'rndl (vestj.); „grø å grow kast

pasd hejst få hujdn" , Grb. 235. 110; grød

ær æn dæjliq fesk, dær ær eydn bipn

i dn, Sgr. III. 110.529 (vestj.); dæsom vi

fæk grøi, så fæk vi lowndiidrn om niowd-

n9n ætd i øldbrødt, Kr. IX. 221. 60; æ gry9

VU svæjd (Ang.) grøden blev sveden; om
tynd grød siges : de æ nåk fapmansgrød

50 æhr åw riqmans væhri (Plougstr.) ; i Lild

nævnes: flojels-, hvid-, kjærnemælks-,

mel-, rød-, sødgrød og spøgende siges:

der skal tre gryn til en grød; han ryivdr

it skindt å groddn (Banders) kan siges
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om den magelige; om stiv grød kan
siges: di æ så styw te æn kii skyd S2)ur^

mæ dm, el. te æn hu hrcek æ skip i sm
(Lonb.), jfr. katteojne; når grøden er

spist op og man vil have mere, kan
spøgende siges : vi ka et kom te æ grød

får æ bon o æ fad (D.); jfr. „rør i mig!"

sa'e sødgrød; „smor i mig!" sa'e sur-

grød! „skvit, skvat!" sa'e vandgrød;

,py-y-t!" sa'e melgrød, Sgr. VII. 227. 832

(Fyn), se gryn;

grød er landets bedste grøde,

som æ sur å som ær sød9,

om di åqså æ let swæpn,
derved er vi ikke vræjen

;

thi vi véd, at somme gryder

gærne haver disse lyder;

de kan få det af så lidt,

dette har man hørt så tit (Branderup);

bornerim

:

2)of pof py,
mi muw9r koqt grød,

få9r de fåtrø'd;

hår I så kæn måq!
hun koqt dm i lud,

o salt 9m mæ krud; —
a vil åhr småq dm!" Sgr. XII. 186. 735;

juleaften lægges en skefuld grød for hver

person efter 'nadveren ned til katten; det

mske, hvis grødklat katten først tager,

skal først dø, Sgr. I. 26. 87 (Sall.) ; nyårs-

aften og kongeaften, når man har spist

en god nadver, sættes et tomt fad el. en

tallerken på bordet, derpå en ske med
en klat grød i koppen; de tilstedeværende

stiller sig rundt om bordet, en giver et

rask slag til skeens skaft, så den snurrer

rundt; den, udenfor hvem skaftet stanser,

skal spise grøden, denne leg kaldes:

å hwerl i grø (Vens.) ; se snurregrød

;

„give én grød" (Agger): spænde hånden
om kinderne på en og således vriste

munden op; i sagnet trakterer bjærg-

manden med grød kogt på lyngbrum,

Kr. III. 17; i æventyret triller konen
mælk og grød til gæsterne med en trille-

bør op i et hul i bordet, Kr. Æv. 297;
grøden, som pigen ikke har spist, råber,

da heksen sporger: „hvor er du?" —
„under sengen!" — „under bænken!"
— „på maven", Sgr. XI. 191, jfr. læder-

pose. 2) en festlig sammenkomst, hvor

der trakteres med grød, se binde-, korn-

i-huse-, opskjær-, skår-. — Jfr. Aasen

graut, isl. grautr hak. ; htsk. griitze, groft

malet, afskallet korn, mnt. grutte el. grutte,

Sch. Liibb. ; eng. grit, klid, af samme rod

som grutte (s. d.) ; se nisse, 1 . gronning,

pind; amdams-, barsel-, boghvede-, brude-,

byg-, flojels-, gilde-, gjøgs-, gase-, gåse-

hals-, helgryns-, hvede- hvid-, jule-, kar-

toffel-, kjærnemælks-, kneble-, kommen-,
mel-, mælke-, pis-, pose-, præste-, risen-,

10 rugmels-, rød-, skranne-, storbenet-, store-

gryns-, stunte-, sur-, sød-, tinnie-, tinte-,

vand-, vælling-og-, ølle-.

grøde, no. grø æn (D., Lb., Agger,

Røgen, Søvind, Hads,Vor, Hjelmsl., Støvr.)

;

gré9 æn (Vens.)
;
gre æn (N. Sams)

;
groj

æn (Agersk.) — 1) årsvækst, afgrøde;

kudnt stor gåt i grds (Vens.); æ grø

læpr sæj (D.) ; dær æ grø i æ loft, i æ
joicdr (Lb.); æn gu grø (Hjelmsl.) af-

20 grøde ; de vel ha æ grø å æ jowdr jæn

gåri i æ or (Malt); næd dæ komd grø i

væjrdt, så komd dæ klø i læjrH (læderet),

Sgr. VIII. 88. 248 o: om foråret, når

grøden kommer i luften, begynder menne-
sker at længes efter at begynde arbejdet,

også vestj.; køerne ka lout grøan om
foråret og bliver urolige i stalden (Sø-

vind s.): æ kato'fl^r æ gåt i grø (Ag-

ger); dær æ grø i ham (vestj.) han
30 vokser godt ; han æ gon å æ grø (Agger)

j

han vokser ikke mere; jfr. efter-, efter-

års-, for-, høst-, op-. 2) andemad og

andre vandvækster; de grød (Mors) = frø-

spy; æ g æ ful a grø el. ^rø3r (Lindk.);

chara J. T. s. 56 ; conferva Agard s. 293

;

lemna s. 123. 313; sphagnum s. 343;

jfr. pajk; fjord-, sten-, å-, åle-. 3) syge-

lige udvækster på msker og dyr; grø

æn -dr (Andst, Malt, Hmr.)
;
grø æn grødr

40 (Sall.)
;
groj æn -dr (Agersk.) ; æn grø i

æ hals (Lindk.); jfr. tadder; se lever-.

4) en uordentlig ophobning af sager:

dær æ da æn foskræ'ksld grø hær, æ ka

ek fostå', hvitd ivi ka fo go noj reliqhid

ow dr (Agger); jfr. Aasen grøda, grøde,

grode, isl. groSi hak.

grødet, to. grøjd (Søvind s.); grddrd

(Vens.) = rgsm. ; sij grødrd uk (Vens.)

— 1) om en, som har grødlevninger om
50 munden. 2) om en hjemmefødning; se

små-.

grødetoj, no. = grøde 2; Sgr. V.

71. 5^6, om lemna.

grødevejr, no. grødwer e (Vens.);
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grøvæjr(yestj.); grøicæjh (Agger) — vejr,

som er gunstigt for vækst af græs og

sæd; grop vær (Agersk.).

grødeår, no. grøp'> et (Søvind s.)

år, hvor græs og sæd gror godt; ne9 de

får»9 dm vintardn, de æ thjn U H gåt gr—

.

grødfad, no. grøfad æn -fåd (D.);

grøfa e best. -fq9 (Vens.); grøifaj et

{Søvind s.) = rgsm.; i gi. dage altid af

grødske, no. grøskij9 æn -skij^r

(D.) = rgsm. ; se atten.

grødskover, no. grddskåw9r flt.

(Agger); grøskdw9r (Vens.) — skover

(s. d.) på bunden og siderne af grød-

gryden; se Grb. 35. 12.'

grødspejl, no. grødspæjl æn (Varde-

egn) = grødstik.

grødstik, no. gréstek æn -9r (Vens.)

træ, det lå på den nedre bordende med lo en flad ske til at røre i grødgryden med

;

bunden ivejret, jfr. Kr. V. 382 ; di æ som-

jæn, sånæ'r som i æn grøfad, dær æ di

tåw (vestj.).

grødgryde, no. gro-, gror- el. grødgryd

æn -gnjd9r (D.); grodgryd æn (Agger);

grøgry æn -»r (Vens.); grøigry'æn -grør9

(Røgen; Søvind s.); grøgryd een -gnjrdr

{Sall.); gregrij æn -9r (N. Sams); grø-

grijj æn -9r (S. Sams) = rgsm.; nær

grødgryd9n iva gdt stap9d nidr i hyj, ku^^

di (grøden) nåk wæ we å hol dæm warm
te méjda (Lild s.) om høkogning; Agger-

boens gr— er en sølle fattig en, der

har to ører og ikke kan høre, tre ben

og ikke kan gå, en stor mund og intet

kan komme i den, se Kr. VI. 247. 337,

Sgr. VI. 22. 293; en gr— er i Frisernes

våben, de fik den, da deres kvinder i

slaget kastede kogende grød i hovedet

på danskerne, mens deres mænd flygtede, 30 (Viborg egn); gretvt æn (Tved, Mols);

jfr. madstok, spejl, spjarre.

grødulk, no. = grødpæser, Sgr. V.

191. 41 (Sams).

grødvom, no. grøtvåm æn best. -m
flt. -wåm (Vens.) = grødliv.

grødværk, no. grødicærk (Lild s.)

grødet is; ful o kwar9 å grøåtværk ka

haw nåk hhjw; se kvadder.

grøe, to. se gredig.

grøffel, no. se grøbbel.

1. grøft, no. groivt æn (D., vestj.); æn
das gr— , en dags gravning klyne; i ældre

tider lejedes tørvejord ud i dagsgrøfter;

en dygtig karl kunde grave 4 læs om
dagen, jfr. demat, græt; tørve-,

2. grøft, no. grøwt æn -9r (Vens., S.

Sams; Søvind s.); growt æn growt (Elbo

h. , Hindst h. , Sundv.)
;

groivt -æn -9

(Røgen, Hads h., Årdestrup); flt. growt

se Mullenhoff, Sagen s. 73. 75, Hansen,

Tialen s. 32 anm.

grødhoved, no. grøho et (Årh.,

Lisbj. Terp) skældsord til en dum person.

grødhøg, no. grødhøq æn (Vejle);

grøhøq i -høq (Vens.) — grådig person;

i en byremse: di GråwU grødhøq, Sgr.

III. 56. 178 (Gravlev, Djursland), vældige

grødspisere.

grødliv, no. grødhjw æn (Malt, D.) ; 40

to. grødliw9t (Læborg s.) — frådser; en

tykbuget person; i byremser: di Grdh9l

ffrolyw, Sgr. VII. 237. 891 (Haderslev);

ån'bår9 grddhjw, Kr. VI. 345. 214 (Arn-

borg); Snæjbjær9 grodlyw, Kr. IX. 133.

353; Statm9ti grodlyw, Sgr. XII. 142. 366

(Rkb. egn).

grødpæser, no. den, som ved grød-

fadet blev sidst færdig (Sams), Sgr. V.

191.' 41.

grødralle, no. grødral æn (vestj.)

en trææske, som hedeboerne førte med
sig fuld af grød til marks, når de drog

ud at grave flager.

gratvt æn (Åbenrå) — 1) grøft (Vens.

Røgen, Hindst h.); en pludselig fordyb-

ning i havbunden henad mod Listerdyb

kaldes: æ groivt (Fanø); grøften taler i

æventyret til pigen, Kr. Æv. 1 79. 27. 2)

et opkastet dige (Elbo, Mols, Sall., Hør-

ning s.)
;

grøft og dige (Tved)
;

jfr. grave,

grob; isl. groftr, groptr; dige-, flæk-,

vej-.

grøfte, uo.

gréwt -9r -9 -9 (Vens.);

grhwt -9 -9t (Søvind s.);

growt -9 -9 -9 (Sundv.);

å grkvt æn grob åi)
= rense en grøft;

grøwt æn æ^ uk, kaste grøft tværs igen-

nem den; gr— æn ej,, kaste grøft på

alle fire sider (Vens. ; alm.) ; de ær et fæj
grdwt9n do go (Sundv.), stort grøfte-

arbejde; jfr. grobe.

grøfteline, no. grdwtlin æn (Vens.)

snor til at sætte grøfter af efter.

grøftepige, no. growtpiq æn -piq9r

(Fanø) en pige, som graver es til fiskerne

;

jfr. espige, graver 2.
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grøfter, no. gréwter i -dr (Vens.)

en grøftegraver.

grøi, no. se grød, grøde.

grøj, no. se grund,

grøjing, no. se grunding.

grøl, to. se gril.

1. grømme, no. grøm de (Braderup)

;

grom de (Fanø) — 1) indvolde af fisk.

2) vognsmorelse, som koges af trannede

fiskeindvolde (Lemvig).

2. grømme, uo. grøm -dr -dt (vestsl.,

Agersk., Bradr.)
;
grom -dr -et "(Fanø) —

skære fisk op og tage indvoldene ud;

gr— ce fesk (Agersk.), sts. også: å grøm
æt ævel ur, udhule det.

grøn, no. uo. se grone.

gron, to. gron flt. gron (D., vestj.,

Agger, Heil. h.. Søvind s.)
;
grøn flt. grøn

(Hundsl. s., Røgen, Lisbj. Terp ; Agersk.)

;

gron el. gron flt. gron el. gron (Sem) ; 20

græn itk. -t flt. græn (N. Sams); grodn

itk. -t flt. gron (S. Sains)
;

grodn itk. -t

flt. grodn (Åbenrå) = rgsm. ; så gron

som græjs el. som æn purløq (D.); ,så

gron som en løg, en eng", Kr. 1. 290. 14,

II. 92.2, 234.20.21, 249.8; de æ gren,

at grøn hus, do ho sd møj grént ve di

blomstd (Røgen); gron Ian (Agersk.);

æ at æ gron (vestj.) o: umodne; gron

evdl, æbler; en gron wbst (Søvind s.); 30

gør si huwdsdr gron ve jæn (vestj.) el.

gore sine hæle gronne (sts.), Sgr. VI. 137,

indynde sig hos; i sagnet fremkommer
en gron plet på dens grav^ som har lidt

døden uskyldig, Kr. VIII. 182; jfr. Sgr.

X. 188, græs; i æventyret sporger trolden

på havet, om hans ojne er gronne, Gr.

GI. d. M. I. 198; komme under de gronne

gardiner, sts II. 195, komme i graven,

jfr. gronhdj, gron ridder ; smlgn. om under- 40

jordiske: en dreng med gronne klæder

bor i en stendysse, sts. III. 94 (Sælland)

;

en gron mand sidder på en hoj, sts. II.

74. 27 (Falster)
;

jfr. 1. 1 5. 16, 8 1 . 84, 111, 99

;

huldrefolket i Norge, Haukenæs 1. 128. 142,

V. 241. 244; Liebr. Gervas. 118. 121

(Engl); Grimm. Myt.^- 451. 1016; Wolf
N. S. 571; W^. Gregor 59. 63; se jæger;

jfr. registeret under griin i Mannhardt
Baumkultus d. Germanen ; en gron stol, so

hoppe, et gront sværd i ævent. Sgr. XI. 220,

jfr. gron ridder. 2) umoden, for ung til at

tale med; din griin dræfi! (vestj.); do æ
fo gron om æ nijds te o snak mæj (sts.)

;

de æ do nåk fo grodn te ! (Åbenrå)
;
gron

knokdr (Mellemslesv.) kan siges om et

barns uudviklede knokler. Jfr. Aasen gron,

isl. grænn; htsk. griin, mnt. grone, Sch.

Liibb.; eng. green; beslægtet med gro

(s. d.) ; nåde
;
gravgront, Grete i det gronne,

jomfru i det gronne; blå-, græs-, immer-,

kål-, mørke-.

gronagtig, to. grænajtd (N. Sams) y

gronajtd (S. Sams); gronawtd (D.) =
rgsm.

gronfurebyg, no. grænforbiq (N.

Sams); gronforbgq (S. Sams) — byg,

som sås i gronjord.

gronhale, no. navnet til føllet, Sgr.

V. 147. 8, se føl.

gronhat, no. heltens navn i æven-

tyret, Gr. Æv. I. 4, han bliver nævnet

gr— , idet han bliver dyppet i en kilde

og må ikke døbes på anden måde.

gronhbj, no. gronhyw (vestj.. Mors)

graven, i udtr. : do hår et sip gr— en!

0: du er endnu ikke kommet til dit livs

ende, også siges: løqhyw (s. d.); Gr

—

er det gamle navn for Frederikshoj på
Alheden, Gr— hyrdes aftenbon anføres

Kr. VIII. 399. 738.

gronjord, no. gronjowdr de (vestj.);

gronjod (Søvind s.); gron jpr (Agersk.)

— jord, som er udlagt til græs; léq

gronjod best. -jgdrdt (Søvind s.) o: ploje

gr— til brak; gronjorshyk, boqdt, hawdr
(vestj.) byg, boghvede, havre, der sås i

omplojet gronjord.

gronkål, no. gronkol æn (Vens.)

plante, brassica acephala L., også maden,

der er lavet af den; tim.: apn hundr o

hwikgl, da dø gronkol, Sgr. V. 29. 136;

se kål.

gronladen, to. gronlard (Bradr.);

gronlådd (D.) = rgsm.

gronland, no. gronlan de (vestj,);

gronlan (Agersk.) — den jord, som lige

er omplojet efter at have været græs-

groet; gronlahs hgivdr, bijk, havre og

byg, som deri sås; se sværland, sor-.

gronlig, to. gronld (vestj., Agersk.)

= rgsm. ; han swidr dt, mæn gronld, eL

få nær æ hemdl (D.), spøgende: han
tager græsset ved høslætten meget noje

med, men således, at bunden står gron.

gronmand, no. Rivdr gronman
(Lindk.) en slags simpel tobak, som
købtes i Ribe.
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i
gronne, no. gron de (Thy, Mors,

ejr.) jord, som ligger ud til græs; mest

gtigt, stedsevarende græsland; de leqdr

gron (Vejr.) om jord, som ikke er

under plov; vi skal ha de støk gron in

te aprgr (sts.) o: det skal plojes til efter-

året; en strøplet til hø ved huset (Fanø);

shær i æ gron få' dæm (Staby) om
sker, som man venter, men som bliver

nge borte; billedet er taget fra den

lojede mark, der overløbes med græs,

im den bliver liggende urørt ; kom i§æ'mal

gron (Thy) o: græstørven.

gronne Anders, no. gron An9s
(vestslesv.) brændevinsflasken.

gronnegade, no. i tim. :' han slor

åp a gronigqr (Ribe) o: han tager under

høslætten ikke græsset nær nok med;
gr— er en gade i Ribe; se gronlig,

Mikkel gron.

gronnegård, no. et lille vænge ved

husmandens hus (Sams); se Mb. under

standsvend.

grønnere, to. se grynneret.

grbnnes, uo. groms (vestj.); grænss

(N. Sams) = rgsm. ; no grorps dt dic9r

al; se nåde.

1. gronning, no. grondridr flt. (Stag-

strup); grondii dæm (Mors) — grødning?

— en ret bestående af sødgrød, hvori,

når den er halvkogt, kommes „grever"

(se 2. grever), som derefter koges og

spises i grøden (Thyholm); grøw9rn ku
kom9s i gronøri^r, de war sødsgréd mæ
swenfjét å grøwdr i, å di kam en te

melmad pp æn talæ'rkin å skul ed^s mæ
æn gafdl (Lild s.).

2. gronning, no. gronpri æ«(Agersk.);

gron^ti i (Vens.) — et lavt sted i græs-

marken (Agersk.) ; en græsmark, som ikke

slås, gronsvær (Vens.); „gromrii iva skor

å de jan-horhyiv9l hild ivæf , Grb. 21. 15,

gronsværet var skåret af trilleborens jærn-

hjul hele vejen
;
„ægs swat uw é grdn^ni^'

,

Grb. 75. 20, ægget skvat ud på gronsværet;

en gron plet i heden (Lindk.) = flo.

gron ridder, no. i æventyret, måske
døden, se J. M. 17; prinsessen vil have

den gronne ridder, en hyrde vogter, efter

fortællingen sammesteds, 100 gronne får,

en anden 100 gronne kør, en tredie 100
gronne stude; jfr. Gr. Ævent. I. 162, den

gronne ridder, bortgiver en gron bog
s. 166-, se Asbj. II. 118.

gronsager, no. gronsgqa flt. (Sø-

vind s.) grcint til køkkenbrug.

gronsaltet, to. gronsåltH (D., vestj.)

= rgsm. ; også siges : vi hår et leq^n i

gronsålt (D.), gronsalte no.

gronskoUing, no. 'gronskdhri i -dr

(Vens., alm.) = rgsm.

gronstykke, no. grontstøkdr flt. (Mors)

I

stykker af gronsvær, plojede og afgravede

10 furer f. eks., som køres i møddingen.

gronsvær, no. gronsivar de (Lb.);

grdnsuw9r de (D.); gronsivær de (Mors);

gronsps (Søvind s.) = rgsm. ; når gr

—

stiltiende vendes, hvor en ko, som har

blodpis, har kastet vandet, og man der-

næst springer derover, helbredes dyret,

Sgr. IV. 55. 61 (Fyn).

-gront, no. se spansk-, vinter-.

grontørv, no. grontord (Mors) tørv

20 af gronsvær.

gron vælling, no. gron væhri di

(Sundev.) spotnavn til maden: kål.

grøssel, no. se gryssen.

grøt, no. uo. se grut, grutte.

grov, no. se greve, grever.

grøver, uo. nt. se 2. grue.

grøvl, no. se grøbbel.

grovling, no. se grævling.

grøvt, no. se grøft.

30 grå, to. grp = flt. (D., Lb., Røgen);

grp itk. grot flt. grp (Vens.); grå9 itk.

gråt (Sundv.) — 1) = rgsm.; mørkegrå
(Silkeb.); de æ grp, at grp hus (Røgen);

grp hp3j de æ gråt i véjrH (Søvind s.);

de ka sip gråt, å enda hlyw gåt (D.);

så grp i æ huw9 som æn tors (hedetørv),

el. so7n æn tus (D.); æqts gro falmdr et,

Sgr. II. 126.641 (Fly). 2) di grp = lus,

jfr. basse; di smp hår et ålti di grp (D.,

40 også Vens.). 3) ,de grå, små grå" skal

mus kaldes i julen, „de store grå" rotter

Kr. VI. 270. 161; Sgr. III. 122. 560, 152.

840-41, VII. 66. 373; jfr. Nyrop, Navnets

Magt, Philol. Hist. Samf.s mindre Afh.

(1887) s. 125; se gråben, mus, rotte,

utoj. Jfr. Aasen graa, isl. grår; htsk. grau,

eng. grey; blakket; abild-, blå-, hvid-,

morgen-, muse-, muske-, mørke-, sorte-,'

trane-, tudse-, ulve-.

gråagtig, to. gi'pajtd (Søvind s.);

gråacd (Agger) = rgsm., grålig, noget

grå; — også: temmelig grå.

gråand, no. en art vildand, Sgr. V.

45. 425 (Sams).
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grab, no. se grob.

gråben, no. gråbij9n æn (vestj.) —
1 ) når fårene går, hvor de ikke må, råber

hyrden efter dem: JiaJ dæ, gråbijpn! =
et får; jfr. fimrehale. 2) gråben [en?]

(Sundev.) en lus (s. d.); jfr. gråbider. 3)

ulvene kaldes , gråben", Kr. IV. 408. 638;

se grå 3.

gråbider, no. gråhid^r æn (Hornum

h.) = lus

gråblisset, to. gråhlæjs9 (Vens.) om
-en hest: grå af farve med blis.

gråblå, to. gråbip (Agger) = rgsm.

gråbo (?), no. gråhdw9 flt. (Sundev.)

store gronne vinteræbler, jfr. J. T. 331.

gråbone, no. grobo'n een -9r (D.);

grabuw'n æn -9r (Vens.); grobå'n æn -9r

(Thy) — 1) en plante, bynke, artemisia

vulg. L. ; hos J. T. s. 19 anføres også

angelica archangelica med dette navn

^Rkb.), hvad der synes lidet troligt;

planten er et virksom middel mod trold-

dom; med en kost af gronne gråboner,

fejes ovnen, inden brødet sættes ind

•(Randers); den sættes over fårestien mod
forgorelse, Kr. IV. 21 1. 400. 579; St. Hans

aften skal tre stilke deraf sættes over

hver dor i huset, så kan heksene intet

øde inden dorre, J. K. 162. 8; „di hæt åpå
{hittede på) å lok djæ kat ej hwa Sin Hans
awtdn å set gråbu'tvn^r øw^ hwa gløq å

hwa dér i huws" ; Grb. 154. 25; di sdt

grobå'ndr å skrép^r mpdr ha-ær hivbly te

heqs^n skut ejt kom en (Lild s.); der

synges under omgangen St. Hans aften,

mens der stikkes gråboner op i tag-

skægget over doren:

Gråbounen bær så gron en top,

ja, nu har vi vort blus brændt op.

Vi sætte gråbouner over jer dor,

at ikke djævelen skal komme jer nær;

vi sætte gråbouner over jert lej',

I ligge og sove i herrens frej (fred),

J. Saml. IV. 236 flg. 239 jfr. ron;

køerne skal have gr— ind, når man ej

kan få smor af fløden, Kr. IV. 406. 628:

se 1. boner; jfr. Anders. PI. Verd. s. 191

flg., GrimmMyth.2- 1161 ^beifuss% Preller,

Pflanzensagen s. 122, Z. f. M. I. 331 m.

henvisn., II. 172. 2) en fugl, bomlærken,

emberiza miliaria (Holmsl).

gråbonnis, no. at tage gråbo'nis,

Sgr. IV. 85. 40 (Fly) en leg, se klafonnes.

gråd, no. uo. se grad, grade.

gråd, no. grå æ)i (Vens.); gråi æn
(Søvind s.); gråd (Hads h.) = rgsm.;

tim. : lat9r å grår hæri^r i jæn pos el.

sæk (Agersk.); se græde.

grådig, to. grådiq (Røgen); gråd9

(Mors); grådiq el. grodiq (Agger); gråj9

(Agersk.); groi (Andst); g7'å7-d (Sundv.)

= rgsm.; begærlig efter noget; jfr. Aasen
graadug, isl. grå5ugr; gredig, skojen,

10 tidig, ådig.

grådonne, no. grædo'n^ (Agger)

alm. navn til grå katte; grådonner, navn

på en gråklædt mand i æventyret, Gr.

GI. d. M. III. 1 (Sønderj.), jfr. gråmunter.

grådraget, to. grodraqa (N. Sams)
grå ko med hvid ryg.

grafisk, no. grofesk de (Thy, Mors)

fisk af forskellig art, flynder, ålekvabber

osv., som tages i sildegarn og ålepulsvod;

20 gråfesk (Agger) små fisk især flynder,

som ikke har salgsværdi; når der fiskes

efter ål i snurrevåd, kommer der også

andre fisk i våddet, de kaldes da gr—

.

grå galt, no. gro galt æn (Mors)

et insekt, dødningeuret, anobium pertinax.

grå gås, no. en vildgåseart, anser

cinereus, Sgr. V. 46. 426 (Sams); når gr

—

kommer, bliver det forår, Sgr. III. 127.613

(Sams)
;

„i dawn9iii kam dér i flak gråjæs

30 å sat dhn i dami dh tre sijn å" , Grb.

83. 58.

gråhjælmet, to. grohjæhn^ (Vens.,

vestj.) om en ko med grå krop og hvidt

hoved.

gråhåret, to. grohor9 (D.); grå'-

hård (Agger); gråhorH (Søvind s.) ==

rgsm.

gråi, no. se gråd.

grå-irisk, no. grårrisk æn (Sundv.)

40 en fugl, sagtens fringilla cannabina.

gråj, no. se grand, grande; bio. se

grant.

gråje, to. se grådig.

gråjs, no. se gråris.

gråjsynt, to. se grantsynet.

grå Karen, no. se Karen.

gråkjælling, no. grokæUi^dr flt. (Thy,

Mors) store grå natsværmere.

gråkrage, no. grokråq æn -kraq9r

50 (D., vestj.) krage, corvus cornix.

grålig, to. grål9 (Agersk.) = rgsm.

grålår, no. grålpr æn -9r (Agger)

kalder folk i sognene omkring Agger be-

boerne af dette sogn, fordi de næsten
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Itid gik i , selvsorte " klæder o: toj vævet

blandet sort og hvid uld; (b awbo-

rolqrdr, o: Aggerbo grålår, se kamp;
grålår V. S. O. o: bonde.

gråmand, no. groman æn (Hmr.)

dunk, jfr. Kr. III. 156; se dunk.

gråminke, no. gråme'yk æn (vestj.)

person, som er grå i ansigtet, mest

)øgende.

gråmis, no. i udråb af forundring : lo

f,
du levmcl3 gråmrs! (Thy).

|

gråmunter, no. gråmo'nt^r (Agger)

^alm. navn til puddelhunde, se grådonner.

grån, no. se grand.

gråne, uo. i udtr. de grå*i9 sa'indl

"(Sundv.) vejret bliver gråt.

grånille, no. lus, i en gåde : lih

groyiel, do vil mæ pel; i steler a lo, i

stærkdr do peUrdt g (vestj.).

gråplettet , to. gråplætdro (Agger) 20

= rgsm.

gråre, to. se grådig.

gråris, no. gråris (Vens., Thy);

gråris el. gråjs (Agger) — vistnok for-

skellige pilearter, f. eks. salix caprea og

repens, hvis ris bruges til staldkoste;

grbris å pos (Lild s.), gråris og pors;

salix cinerea L. (Lemvig) J. T. 337; salix

repens, fusca, arenaria L. (Thy), J. T.

338. 356.

grå ronnevæder, no. gro ronsvær

(D.) et kortspil, hvor man gentager ramsen,

idet man lægger kortene op: koti9n o

jawt, dqm9n o fraqt, knæqt9n haqæ'ftdr,

tid9n (o: tien) ær kom^n, vælkomøn gro

ron9vær! (esset).

grås, no. uo. se grås, grase.

1. grås, no. grå^s æn grås9 (Sundv.)

gråspurv.

2. grås, no. grås {\est}.) almindeligt 40

navn på en grå ko.

grå sand, no. gro sån de (D.) købes

på apotheket for at strø i hovedet på
born for lus, er pulvis pelliculosus, blanding

af sabadillefrø og andet.

gråsejd, no. \_gråsej'\ æn (Vens.);

gråsæj (Agger) — en fisk af torskeslægten,

gadus virens.

(?) gråsi, no. yndest (?); han ær
reqtiq i gråsi dær; a ær et i gråsi ve'

kam (Lysgd. h.); lat. gratia?

gråskjægget, to. gråskæqs (Agger)

= rgsm.

gråspink, no. se gråspurv.

gråspurv, no. (Lild) grbspari æn
-dr (Lild s.): gråspars æn -9r (Vens.);

itk. (Bradr.); gråspars æn -spars (D.,

Lyne s.. Søvind s.); itk. (Agersk.); grå-

spa [et] -spars (Sundv.); gråspår [ef]

(Ang.); gråspårs et (Bradr.) = gråsperik

æn -sr (Egebæk) = rgsm., en fugl, frin-

gilla domestica; håp g o aw lisom æ
grå'sparsr (Malt) skynde sig med noget,

fare fra det ene til det andet; jæn oiv

di Sorsri gråspårs (Galten), en mand fra

Sorring (Framlev h.) ; holder en hvid

gråspurv til ved et hus, betyder det lig,

Sgr. III. 127. 614 (Sams); dens tale se

Sgr. IX. 213. 653.659,

gråspætte, no. gråspæt æn [-spætsr]

(Agger) en fugl; hvilken?

gråsset, to. gross (Hanh.); gråsi

(Agger) — grålig i farven.

gråssivorn, to. gråsiworn (Thy) =
gråagtig.

gråsten, no. gro'stijsn æn -stijsn

(D., vestj.) — 1) kampesten; de ær æn
grg stijsn i ham (vestj.) 0: han er en

tavs, tvær person. 2) Gråste'sn, en by

i Sundeved; deraf det bekendte navn på
en fortrinlig slags æbler: gråste'ns æfsl,

i Kbhavn nævnede efter byens af tyskerne

omdannede navn : gravenstenere
;

jfr. Ha-

gerup, det dske. Spr. i Ang. 2. udg. s. 161

anm. ; Feilb. Fra Heden s. 59 anm.

gråstribet, no. grostrivsrs (D.)
;
grå-

stribsrs (Agger) = rgsm.

grå svend, no. grg sivæn fit. (Lind-

knud) lus.

grå Soren, no. navn, som hval-

fisken nævner sig med i æventyret, Kr.

V. 152.

grå Thomas, no. grg Tamss i æ
gar (Ølgod) gjerdesmutte, sylvia troglo-

dytes, Sgr. III. 158. 889.

grå torsdag, no. se hvide tirsdag.

gråtot, no. J. T. 296, en plante,

(corynephorus canescens Beauv. (Hvejsel).

gråtting, no. se grutning.

grav, no. se grob; uo. se gro.

gråvejr, no. gråvejs (Århus egn);

grg væjr (D.) — gråt, mørkt vejr; de

træksr åp te gr— , kan siges om et barn,

der er ved at græde.

gråvidie, no. J. T. 215 = gråris.

gu, to. se god 1 1.

gu, no. forkortelse af gud (s. d.)

bruges i eder: ja gu' ær st så, næj gu'
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ær dt et (D., vestj.), også: gu dr 9t så!
— æ de dijn, dæn hat ? ja, gu ær 9 så

!

(vestj.) ; sij, han skæbdr (vrænger) aj hans

muwdr! ja, så gu, æ wel gåt trow dr

(Agger); æjs9n, gu misæl, håd a fåt låw

te å hlyw dær, Sgr. IV. 194 (Skals); jfr.

gud, sku; mi-, så-.

gubberne , no. gubdrdn flt. best.

(Vens.); sæt set huw9 nij3r i g
—

, ned

mellem skuldrene; grundbetydning?

gud, no. Mb. se gut.

gud, no. gu, guj (D., vestj., alm.);

gu (Vens.); gud, guj (Heil. h.); gu, gur

(Vejr.; Sønderj.) = rgsm, ; i guj endal

(vestj.) udråb; guj i henpri! (Valsb.)

udråb; a frøqtdr guj, føUr æ lanvæj o

pasBr mi studhandl (vestj) ; kapcil, de ér

hé gu å an ast (Vens.) kaffekedlen er

hendes gud og anden rumpe, o: hendes

kæreste tilflugt; om guds navn se Nyrop,

Navn. M. s. 154. — gud bedre! alm.

beklagende udråb; gu her mæ stqksl!

(Vens.)
; gu hæjr 9 (N. Sams, Ang.)

; „gu
bæj9r 9t!" så han, væi9r9n, han ku it

føh fpr9n (Randers); ,a æ fræ Dejret,

"

sa' manden, „gu' hejr 'et!* Sgr, 1, 158.650,

,a æ fræ Almind, gu bejr' et!" Sgr. I.

156.618 (Kolding); vognene knirker, når

de kører til Århus: „a æ fræ Blirup,

gud bej'r 'et! (Vær s. ved Horsens), Sgr.

VI. 198. 816; udtrykket bruges også om
Bjærgby på Mors; gud bevares, udråb:

gu h9wå'r9s! (Agger alm.); gud for al-

ting, talemåde; ta mæ mi kæp, mi son,

guj får ålteri, a ska ha Mar9n (konen)

gi9n æn vænøri, får a ka et fåswå'r o læ

hin go te ålt9rs mæ så9n æn sin; hun
hår et fåt i tåtp daw , o de æ jæn få
moj, guj får ålte'H ! (vestj.) et skæmtesagn

;

gud forbyde, ønske : guj fåhif ! (vestj.)

})lyw9 a gal, — som guj fåby! — så æ
a 9t men9sk, som eri9n ka styr, Kr. IX.

245. 22 (Lisb. Terp); gud forlade mig,
udråb: „do ska, fannen ta mæ, — guj

faloeh mæ ! — fo noj (få noget), Tkjær II.

80; gud fri, ønske: gu frij wås ! (Agger) -,

næj, guj fri wås wal, da! (vestj.); gud
give, ønske: gu gi, de wa så ival! (Ag-

ger, alm.); guj gi 9t! (D.); gu ji, hqj
wil kom (Vens.); gud glæde, udråb:

når en afdød ægtefælle nævnes, kan til-

fojes: gud glæde hans el. hendes sjæl i

himmerig! Mb. eft. Outz., vist alm., glds;

spøgende ønske: gu gie di sjæl i æn

træsko hæl å di nyr i æn kotp tyr å di

hjat i æn kow blåt (Mors, glds.); gud
ba' lov, udråb: guj ha låw (Agger, alm.),

også: guj9låw o tak (vestj.); „gujhalåw

få så'vit!" så han, æ man, da vest han
et, hwor han wår (Lindk.); guj9låw te

vår hær løst å'p få' hin (Valsb.); gud
hjælp, udråb, ønske: gu hjæ'lp! (vestj.)

den sædvanlige hilsen til arbejdende

lomsker, derpå svares: tak! også: gu
hjelp je el. de! (Søvind) spøgende til den^

som dovner; „no jælp mæ guj, æ min
næjs læri9r en beq9 mi arm!^ sol han,

æ man, da ræh han æ arm ægø'm9l æn
lær (stige) å æ næjs å æn spol (Nord-

slesv.); de æ, gu hjælp mæ, san! (vestj.)

forsikring; gud høre, ønske: gu hør de!
(Agger); ja, guj i hemøriq hør 9t! (D.,

vestj.) siges, når f. eks. et godt ønske

20 udtales for en syg; gud i vold: guj i

wål (vestj.) alm. afskedsønske, når nogen
går bort; horn tilråber hverandre, når de
skilles: guj i wål! go et o fåt dw9r æn
uh knåtl, dæn stuw9r ka do sii9 o hyt

dæj får! (vestj.); den onde kan ikke

tage en mand, han er „gud i vold", thi

han har samme dag været til alters,

Kr. VIII. 302; gu i wål; no wel æ gi

jær gu i wål (Agger) ved afsked; gud
30 lade: guj læ wos low læri å li wal!

Sgr. II. 110. .540, udråb; gud lonne:
får9ical ! guj Ion dæ, a' ka et ! (D.) som
udtryk for taksigelse fra den, som intet

har at gcire gengæld med; gud med:
gu mæ' dæ el. mædd! (Vens. glds.), svar,

når nogen byder goddag i stuen; gud
nåde: guj nå mæ arm stak9l! (D., vestj.);

ønske; gud sende: gu, sæn tnæ humr
dål9r, ræjst9r dæ jæn, så tår a 9m et,

40 Kr. IX. 229 (Hornum h.); gud ved: guj

vei, a træti9 håt fur 9t (Silkeb.), udråb;

gu we'd, åm han kom9r? — hwit9 mon
æ went9r for æn? — ja, gu wed dr!

(Agger); gud i hemdriq ved 9t (vestj.);

gud velsigne: gu wælse'qn dæ! (Ag-

ger) siges til den, som nyser (alm.);

gud vil: om guj da vel (D., vestj. alm.)

forbehold ved aftaler; om guj vel o æ
toj må hål, så komør a! (Malt); om guj

o vel å men træskostøwl ka hål (Lisbj.

Terp), Kr. IX. 245. 13; spøgende: om
guj vel o a må' få mi kun (vestj.); gud
være: i ønsker: gu xcær mæ dæ' el. gu
wæ mæd9 ! (Agger)

;
gu wæ låw el. guw9-
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moder, Kr. IV. 350. 36; den, som bærer

srW^'ro"^
''*' "*'" frugtsommelig,

Sgr V. 69. 165, med mindre hun har
to forklæder på ellers dør et af hornene,
Fb. Fr H. s. 50; herhen hører sagtens
også: den pige. der første gang føWr

låwf gud være lov (sts.); guds ånd(?)-
««J; gu sån, var der ikke, Kr VIII 116
Jtr Aasen gud, isl. goD, guQ itk.'hak.;'

herre-^''"'
^"^' ^''^' ^""^^^ "^''"' ^"'

guddommelig, to. i tim. vær æn

(Sovind s.) ,: i en broget TordeT 1 .Vm "7 :;
'"''™.''"" ''"^<"- 8'"' Sg^-

go'-ij^ gnd.n.m,ji % ;,I (Vens I'lL^lifJ'Lf"'''™?''.--..
»* .»j ^ste

O: det går i urede.

gudelig, to. ^«_J./. (Agger, alm.)= rgsm.; æ,/ g~ hgq; se u-.

= • ^'^^n''^'
"''• ^''>'^? (Silkeb.) stor

a
1 Øsjyland; stammen har i^ldnorsk

form heddet Goan; der forekommer

barnet under dåben, så bliver det slemt
til at shde klæder, Sgr. IV. 132 350-
barnet bliver lærenemt, når gudmode^
eltersiger præstens ord, Sgr. VII. 37 70 71
(alm.); se patte-.

1«^^'^?°'^'''^' "°- ^" kalenderdag, d
Oo^narfjorar om Randerslor ^e^T s d /'kf\

^''""^^ ^^ °^ ^J^^™^
I. s. 184; kaldes alm. ,den store å«Kr t. L f

^^' '^'*'* ^''^' ^^1^' skal
VI. 119.

" ^ a
,
Kl.

I

man ikke af vmteren prale, Kr.IX 99 onn.
20 jfr. Benedikt

--»-^yy,

1. gu-dfader, no. ^w^/ar æn -9r (D.

;

rteJi. 11.); (/M-^/ar tew -9;- (Mors, Thy)-
^n<jf^\-^r (Agger); ^^ri/•ar «« (Agersk.,'
Bradr); ^,r^/a æn (Sundev.) _ navn til
den el de mandspersoner, der står fadder,
el. til den, som bærer barnet ved dåben;
^m Pæpr gu-jfar (D.) o: Peder, min
gudfader; skal også bruges om mosters
mand og slægtning i almindelighed fS
Sams); gujfår (N. Sams) svigerfader. '

2.gudfa-der, no. =rgsm.; i visen:
de styrede skibet fra land,
men de glemte tilbage gudfader og son
og gud den helligand, Kr. I. 323. 6

elfn was! (D.); guj fdda, kom te wås!
^gu^ wa han i Gjejve (Gjedved), mændæ ica enda tréj dæ so ham U (Tåning)
en vittighed, som skal udtrykke forbav-

gudsbarn, no. i udtr. de æ ndkæn gus hån, æn sijpr så næp! (D ) snot-
tende. '^ ' V

guds beskjærmelse, no. i tim.-
dær tvår æn gus heskænndls i dtf (D)
hvor der er tale om frelse fra 'overhæn-
gende fare.

gudsbord, no. gtvsUr (Vlb.), go te
I g—, gå til alters; gushorsfålk, alter-

30 gæster ;yr.i kol ha go te gushor j^j

gudfrygtig, to. gudfr&p (Lb.); gu6-
fyø qtiq {A^gev) = rgsm.; se gudsfrygt.

Mn ^^,f"^°^f
^' no- gu-Smor æn (Andst,

Mors, Vejr.; Agersk.); gu-jmur æn (Thy)mmar æn -9r (Agger); gu-nmor æn (D.
Helium h.);.gu-ljnor æn (Lindk.); gulmaæn {høvmå); go-jmor æn (Vens.); qu-m-

1 lortaJe <, VFii fi. v, u • . - - -
mor æn (Bradr.); qu'jmo æn rSnndH

fortale s. VIII flg.
;
han henviser til Pontop-

alm. om den k^d^^^sZ bæ er et h
~

'^'^"'
Everriculum fermenti veteris 1736

over dåben, enkelt; stSer Z 11 ' m ^1' ?'^'"- ^^^"^"d ^- ^I; Bugge, GI.

kvinde, der ståi fX (^^^^^^^^

enhver 50 Norske Folkeviser 1 858 nr.XXVIII 1 32
gunmcyr (D.) o: min gudmoder An^ ^^r"

"^ ^.^^^^tidende 1855 sp. 854; ha
Sgr. V. 189.^65 (Møef) Taitt komi; Sa'nd

''''. ^.^ ^^''''' ^^^"^-"
t-l at ligne gudmoder ligeså megr^ 1^'^!^ T'^^^^^^^^ f'' .'• '''

s feuiii
I

jir. s. IV; H. Kohler, em altes kinder-

hæla da^ Grb. 195. 2; også: gu-sborh at
(Agersk.) hoj sort hat; „gudsboids-
klæder", bryllupsklæder, der senere bru-
ges ved altergang, J. Saml. I. 306 (Vens )-
ha dær nmr å jær wæt te gushor i då'»
(Agger), jfr. gud i vold, vin og brød

'

'

gudsdød, no. i eder (s. d.): gus dø
o kræjn! (vestj.); gus døj. å pin! (Vens.)"-

,

no hår a, gus dø å pin, et hat ston (tid)
*^te å SI ætd, Kr. IX. 257.

- ^ '

guds engel, no. de æ ræt æn mis
c^n^l-' (vestj.) kan siges om et smukt
oarn;

1 en aftenbon: htcær awtøn a te
sæn9 går fjowtan gus æn^r om mæ står,
J?- ^'- GI- d- M. II. 153. 300, Sgr. 1. 19. 12
Hagerup Angel s. 180. 8 samt Lyngbys
fortale s. VIII flg. ; han henviser til Pontop-
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gebet, Pfeifer, GermaniaV. (1860) 448-56,

XI. (1866) 435-45; xMhoff 520; Woeste 4;

Stober s. 34. 135; Zingerle, Kindersp. 63;
Har]. & Wilkins. Folkl, s. 69; la Patenotre

blanche, jfr. Folkl. Record I. 151 flg., II.

127, IV. 271, Mélusine 1. 308. 527. II. 220.

224. 500.

gudsforgåen, to. gusfågawdn (D.)

= rgsm. ; ugudelig, forsoren, æn g
—

krap.

gudsforskrækkelig, to. gusfoskræ'-

kale (Mors, glds.) overmåde forskrækkelig.

guds fred, no. gus fræ'j! (vestj.) er

den gamle hilsen ved et møde, derpå

svares: tak! — gus fre' (yens.)-, gusfre'

å guhjæ'lp! (Silkeb.); , Gusfre, Lahs! —
Gusfre, Pier!" To Nov, 7. 19; ^Jakob svjr

ham å rdbd te ham: gusfræ, gusfræ mi

hror!^ Grb. 38. 16; gus fræ'd (Agger);

gus fre' å goda'w i jær ståw, Sgr. XI. 20

63. 105 (N. Sall.).

gudsfrygt, no. gusfrøc (Agger) =
rgsm.; se gudfrygtig.

guds får, no. æn gus fuw9r (Ag-

ger) et overmåde enfoldigt mske; de æ
da reqtici et gus får! (vestslesv.)

,
jfr.

klokkefår.

guds gave, no. vist kun brugeligt

i ilt.: gus ga'wdr {k^^ev) mad og drikke;

Lushoj ligger på heden i Vejrum sogn-

gu sk9 låw å tak, vi od å et sjjrak, Sgr.

II. 237. 940; „gu ske låw få hær!" (el.

såvit!), soj han æ man, da vest han ii^

vo han vår (Mellemslesv.)
;

„guskelov mi
mand æ dø! no hår a fåt stur giede,

nu ka a drek mi kaffe i row å såww
haldas medde! (halve dagen til middag),

Sgr. 1. 89. 398.

guds lykke, no. stor uventet lykke;

de war æn gus løk, te de gik ek icar

(Agger); „sikdn gus løk!" så æ dræti, æ
kow skepd o hans mælmad å æ smor
væn ftijpr ad, Sgr. I. 221, 1233.

guds Ion, no. gus loen (Valsbøl)

tjener den, som giver en fattig almisse;

fattige takker og siger: viana gus Ion!

jfr. plt. val dusent gottsloen! Mhoff.

186. 255.

gudslån, no. overflod af fødevarer

til msker og dyr ; formerne af ordet (om
det er „lån"?) er forskellige; han fek

gus lån å æn slomp te (Agersk.) 0: stor

overflod; di hår gus lamt (el. låwn) a

fuw^r (Andst) overflod af foder
;
guslawn

ow 9 (Sams) overflod af noget; ,vi håd

da guslauen å føen å ædels", And. Fisk.

overflod af føde og spisevarer; gus låwn

o mijr te (D.) ; vi hgd gus Idn (Søvind s.)

;

do mo ek smid æ hrø ow 3 jowr, de æ so hær æ gus lån (flt. ?) å ed el. vi hår gus

gus gamr! jfr. Z. f. M. I. 449, Grimm S.

nr. 234. 240; hær æ gus gawdr! o: over-

flod på alt; marp gus gaic^r! (D.); gus

gawdr å d| te% (Vens.); di hår gus gaw^r

o æn slant te (vestj.) o: stor overflod;

wi hår gus gawdr å er (deraf) (Agger).

guds hus, no. gus huws æn (Ag-

ger) = kirke.

guds hånd, no. J. T. 156, den rod-

lån å ed (Mors); jfr. Aasen, gudslaan,

guds gaver; „laan",også gave, om nærings-

midler, afgrøde, fiskeri, isl. lån; Rietz 220
guds-lån; udslogn.

gudsmænd, no. ed (s. d.) ; de æ gus-

mc^'j saj (Vens.); gusmæ'n (Agger); de

ka a gusmæ'n et (Mors), se mænd.
guds navn, no. = rgsm.; „kom så

i guds navn!" er løsenet, hvorpå et gud-

stok af foj-skellige orchideer, som skal 40 frygtigt mske kan kendes fra spøgelser

bære næste års blomst og som er lys,

til forskel fra „fandens hånd" (s. d.), jfr.

Sgr. III. 237. 41. 1, Kr. IV. 407. 632, Grimm
Myth. 2- 198; mnt. godeshant, Sch. Liibb.

;

se Judashånd.

gudsjammerlig, bio. = rgsm.; han
klqwdt sæ så moj gusja'rndU (Silkeb.) o:

så overvættes meget.

gudskelov, udrbso. alm. udtryk for

og trolde, Sgr. IV. 4; så i guds navn

lader a mæ dumpe, Kr. III. 294. 397;

mod det navn magtede djævel og spø-

gelser intet, se Kr. IV. 131, VI. 140; han

så te hæjstd.n: æ du fåmjæ'nt å ed i

dæwUns nawn, så ed no de i gus nawnt
Kr. IX. 228 ; når en skal rejse, siger han

til dem i huset : no ggr æ ! der svares

:

go i gus nawn! også som udråb: no, i

glæde over noget
;

gu ski låw (Agger) ; oo gus nawn ! hwa æ dær no wej_ dr ? (Agger)

gusksUnv (Søvind s.)
;
gu skd låw, vi håhr

et ve Lushøw mæ æn par træt hælmos9r

o æn par hyw hawfejdl (vognfjæller) o

æn par æm albuer, Kr. VI, 329. 122,

o: hvad er der i vejen; udtr, go i gus

nawn (vestj., alm.) betyder: at gå om
og tigge; „a tcil jqr be åm æn bep loq

tow i gus nawn!" „a ggr åm æn bet9 éq
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gus nawn!^ ser di, å di kåhr 9d å go

gus nawn, nær di ggr å teqar; i daw
Ijpr a ejt i gus natcn (Lild s.) o: idag

tigger jeg ikke; go u (du) i gus natm
i daw ijæ'ii? — næj, idaw sæUr a Umdr,
Sgr. IX. 90. 267 (Lisbj. Terp); a hæjar

'im let i gus nawn ! el. gi mce let i g
—

/i— (vestj.) er den sædvanlige tiggerbon;

Jion er héhns ene så gusina'wns (Vens.)

o: ikke så stilfærdig, from.

gud-skabt, to. i udråb : i ol men guskåp-
tiq^ daw (Vens.) o : mit liv igennem el. lign.

guds ord, no. = rgsm.; æn hor
åhr æn gus uw9r (D.) o: man hører
aldrig gudelig tale; de glier væk som gujs

tør i æn stodæ'nt (Ang.) ; også 'om blade

med trykte gudelige ord, bibel, salmebog,
prædiken; han tykte, det var synd at

gcire ild ved guds ord, Kr.V.295 o: blade

guds skyld, no. i indtrængende
bon: do må da få gus skyl ænaUst
(endelig) gijjar et! (D., vestj.).

.

guds tak, no. i talemåden: mam
gus tak! (D.) vel mest fra fattige, der
får en almisse.

gudstjeneste, no. giistjændst (vestj.,

alm.) = rgsm.
;

jfr. s. 228. 27, de dødes
gudstjeneste; Thiele II. 133; N. M. Pe

10 tersen, Isl. Færd IV. 312; Asbj. III. 80
Storaker Till. s. 13; Nicolaiss. Nordl. I

31; Hagemann s. 80; Cavall. Wårend I

491. 176; Jonsson s. 22; Renvall s. 22
Arnås. II. 389

;
Qvigst. 1 42. 187 ;

jfr. Mhoff
170.233; Grimm S. nr. 176; Kuhn N. S.

5.5; Wolf N. S. 666; Strackerj. I. 228;
Urdsbr. II. 72. 4 (1884), IV. 60 (jødisk

leg.), VI. 90; Revue d. Tr. Pop. I. 86;
m. h. t. forestillingen, at genfærd sønder-

af bibel og salmebog; da præsiens præ- 20 river og splitter, jfr. Sgr. XII. 133. 260^
diken var faldet fra ham i en pande med
fedt, snappede hunden den og åd den, og
derefter bad præsten menigheden tage til-

takke med hvad han kunde huske udenad

;

ti ,det rene guds ord var nu i hunde-
ast% Kr. IX. 278, Sgr. X. 210. 486.87.89,
J. K. s. 32; samme forestiling Wigstr. II.

139, Sagor s. 80, Asbj. II. 106, Haukenæs
IV. 428.

Wigstr. II. 327; messe.

guds under, no. = rgsm., en uventet,

mærkelig og lykkelig begivenhed; de wår
da æn gus ondr, te han slap mæ æ
lyw! (D.).

guds vejr, no. æn gus væjr eL
gusdns væjb (vestj.) et forfærdeligt vejr;.

ka do kom uwdd i sån æn gus ivæjld?

(Agger)

;

„no tvår 9 jéj awt^n e grom»
gudspenge, no. guspæti (D., Bradr., 30 ^t<s werli" , Grb. 161. 3, ligeså 190. 79.

Agersk., vist alm.); guspæri (Sundv.; An-
gel) — fæstepenge til et tyende; jfr. J.

Saml. II. 154 ned.; Kalk. II. 95, guds
penninge, s. 205 helgenspenning ; Kietz

guss-penning ; Z. f. M. III. 52, mnt. godes-

pennink, Sch. Liibb. „handgeld, insofern

es urspriinglich gottesdienstlichen zw^ecken

od. den armen zu gute kam, denarius

sanctus; beim abschluss von kauf- u.

miethkontracten ist es noch jetzt an 40

manchen orten iiblich dieselben durch
einen gottespfennig zu bekråftigen, jfr.

Kuhn W. S. II. 63. 192; også kaldes det:

godes geld el. des hilgen geistes pennink

;

eng. god's penny, fr. denier de Dieu, de-

nier å Dieu, fordrejet til dernier adieu,

ital. denario di dio; se fæstepenge.

guds rige, no. i tim. de gæ it sådn
te hija som i gus riqa (Tåning); de gor
et så3nt tel i gus riq, te hivær for aenoose gjerrig-.

guds velsignelse, no. == rgsm.; a
ønskdr dæj gus vælseqn^ls (D.), spottende

kan tilfojes: o æn slant te (Lonb.) og en
slump til.

guds villie, no. = rgsm. gus viU,.

dæn ska' skij9 o dæn ve'l skip! (D.)

gudson, no. gu'son æn (Braderup)

således nævner gudmoderen den dreng,

hun har båret over dåben.

gud være lov, udrbso.

do glæmdr

(Agger).

gue, to.

guel, no

guf, no.

rgsm.

;

da, guu^låw, ek dæ sipl

se god.

se gulv.

gof æn (Mds., Agger); itk.

(Vens.) — 1) æ huå ga æn g— a' sæ,.

et bjæf; også om undertrykt hosten (Ag-

ger); jfr. gjaf, bjæf, vof. 2) de æ lown
i di gof (Vind s.), gåf (D.), i din hals;

kowldri (kowrari?) å ræn mæj, Sgr. XII.

136. 289 (Thy).

guds røring, no. kots ryarari (Valsb.)

ed (s. d.).

guffe, uo.

gof -dr -9 -9 (Vens.);

gowf -9r -dd -9d (Agger) —
gø småt med mellemrum ; også om msker

;
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hoste, han gor o gowpr o gypr (Agger);

jfr. Kalk. guffe, give stikpiller; gjaffe.

søge.

guffel, no. gofal æn (Andst); håt

di gof'd! hold mund; jfr. flab, kjæft,

muffel.

guffepotte, no. gufdpåt æn (Harlev

V. f. Århus) = buddipotte, rumlepotte

(s. d.), et legetoj, som born bruger ved

nyårstide; se vokkepotte.

guj, no. se gud.

gul, to. gul flt. gul (D., vestj., Sø-

vind, alm.); gnk9l el. guwl itk. guwlt flt.

guwl (Vens.); guwl flt. guwl (Agger);

gu9l flt. gul (Sundev.) = rgsm.; de gul

wa farH i jæwndri9r (s. d.), de æ nåw9
øwt9, dæ growd i hej^n, Kr. IX. 222
(Gjern h.); guwl som æn skræp (Agger);

jfr. Aasen gul, isl. gulr; htsk. gelb, mnt.

gel, Sch. Liibb.; eng. yellow; beslægtet 20

med lat. helvus, gul; bleg-.

gulbuk, no. guUbok æn -9r (Vlb.)

gulspurv.

guld, no. ^?4 ^6 (vestj., Vens., Røgen,

Sønderj., alm.) = rgsm.; så trdtv som
rø gul; låw gul o gron skåw, el. gul o

rø trom^r (vestj.); han låw9r gul i gov-

»qdr å gir skit i hanfuhr (Lb.); de æ
it oh gul, va dæ skin som gul (Ang.);

de ær int alt gul, va dær glis (vest- so

slesv.); ,,de er ene ole gul, de glemrdr,

de ka ås9 wær e påtskdr", Grb. 239. 201

;

„gul er oh så røj, de ma i sjvetifå hrøj*^

,

234. 107 ; æ gul ær åhr så rø, de mo ud

få hrø, Sgr. XII. 78. 192 (vestj.) ; å han tjæn

gul te æn swyntråiv (vestj.) o : tjener uselt

;

når nogen sporger, hvoraf dette el. hint

består, kan svares: de ær bw sål å gul

ro (rørt) samdl mæ 9n tweq (Søvind s.);

do ku ek fow 9r, åm do så tvil gi mæ^o
gul fuwdr 9r (Agger)

;
g— drysser i

æventyret fra pigens hår, hver gang hun
reder det, Sgr. III. 197, jfr. Asbj. I. 285;
karlen får en skæppe g— i fæstepenge,

en tønde guld i Ion, Sgr. IV. 19; pigen

vil have syv tønder g— i Ion, Kr. 1. 26.5;
vi kan væv' o spinde g— i rør, s. 96. 10

;

g— øges, når det ligger i jorden (D.);

sadeltoj, hestesko er guld hos kong Dan
i hojen, Kr. VIII. 10. 27; alm. er fore- so

stillingen, at bjærgmænd, spøgelser, trolde

betaler udviste tjenester med hovlspåner,

kul, potteskår el. lign., som næste dag
er guld, se Thiele II. 117. 200, se også

Gr. GI. d. M. I. 133. 146.; jfr. Grimm
Myth2- s. 246. 253. 905, K. M. nr. 100,

Busch Volksgl. S.71, Z. f. M. I. 296, Liebr.

Volksk. s. 100 (Indien); omvendt Grimm
Myth. 1023: guld er snavs; guld nævnes:

„skinnende", Thiele II. 117. 138, Overtro

nr. 227. Jfr. Aasen, isl. guU; htsk. gold,

mnt. golt Sch. Liibb.

guldagern, no. i æventyret leger

barnet med et g— , Kr. Ævent. 331.

guldbord, no. nedgravet som skat,

Kr. IV. 65.

guldblad, no. et træ med g— i

æventyret, Kr. V. 271, Sgr. V. 179. 761.

guldborg, no. i visen: jeg giver

dig mine guldborge, de er alle så rød'

som en lu'! Kr. I. II. 15.

guldbrand, no. se finger s. 290. 23.44.

guldbryllup, no. gulbrålop æn (Lb.)

;

gulhrolop (Agger) = rgsm.

guldbæger, no. i æventyret, svøm-

mer på havet, Kr. V. 28; se *bæger.

guldbørste, no. i æventyret: et svin

med g-, Kr. V. 139.

guldbøsse, no. bøsse af guld til

penge, Kr. V. 90.

guldbånd, no. i sanglegen: det røde

g— : A. midt i kredsen er ,jomfru" el.

„ridder" og har et bånd i hånden, rundt

om danser kredsen og synger:

Skon jomfru (ridder), han (hun) drager

det røde guldbånd,

det binder han (hun) om sin aller-

kærestes hånd.

A. binder båndet om armen på sin ud-

valgte (B.) i kredsen, denne synger:

„av, av! skon jomfru, binder ikke for

hårdt,

jeg agter slet ikke at løbe bort!"

kredsen danser atter rundt og synger:

nu løser skon ridder det røde guldbånd,

og kaster det langt udi skoven så gron

!

han kaster båndet udenfor kredsen, som
fortsætter

:

i skoven han var en dag eller to,

indtil han blev sulten, så lod han sig se I

under første linie går han ud af kredsen,

under anden vender han tilbage; kredsen

synger

:

der triller en tåre på ridderens kind,

fordi han har mistet allerkæresten sin.

B. fortsætter:

„ og vil du mig noget, så har du mig her,

og vil du mig intet, så kan du la' vær' !"
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k

d danser A. og B. indenfor kredsen, som
:iynger

:

og se nu, hvor lystig de danser, de to,

alt som de havde stjålet både stromper

og sko!

og silkestromper, baldyrede sko,

det fik han, skon ridder, for sin ære

og tro!

Gr. GI. d. M. III. 180. 3 (alm.); jfr.

Arwidsson III. 204 flg.

gulddrage, no. i visen: gulddragen,

som ligger under Nordenhald, skal for

dig af landet bortflyve, K. I. 70. 8.

gulddue, no. i æventyret, Kr. Æv.
257.

gulddukat, no. springer i æventyret

ud af pigens mund, hver gang hun spytter,

Kr. V. 112.

guldfisk, no. i æventyret, Kr. Æv.
257. 361, jfr. Mhoff 431.

guldfjer, no. tre hons med g— i

æventyret, Kr. V. 141; se guldfugl;

hr. Jon han drog til smidde i dag,

en guld - fjederham lader han beslag',

Kr. I. 161. 2; i et æventyr, Mhoff s. 396,

er „goldfeder" et mandsnavn.

guldflæsk, no. sidder i æventyret

på guldsvinet, Kr. V. 143.

guldfugl, no. i æventyret; kongen

bæJ9r eh koiidns gulhard, jfr. Kr. IV.

367. 217, nordvestblæst giver tort vejr.

guldhaspe, no. i æventyret forlanger

datteren, at hendes fader skal købe hende
en g-, Gr. GI. d. M. III. 125, Kr. Ævent.

327; tiggeren giver en g— for at sidde

el. ligge hos prinsessen, Kr. V. 97, VII.

3r;0, Gr. GI. d.M. III. 3, Gr. Ævent. III. 63;
pigen for at være i prinsens kammer,

10 Gr. GI. d. M. II. 41 ; jfr. Sgr. I. 105, se

guldgarnvinde.

guldhest, no. helten i æventyret

kommer ridende på en g—, Sgr. VI. 222;
troldens g— skal hentes, Gr. Ævent.
III. 109.

guldhjort, no. soldaten i æventyret

bliver gæmt i en g—, Gr. Ævent. III. 158.

guldhorn, no. i sagnet fandt Svend
Felding et guldhorn, som en eliekvinde

20 havde tabt, Kr. III. 111. 160.

guldhår, no. i æventyret havde

pigen to g— og et sølvhår under armen,

J. M. 34; kæmpen havde et g— midt i

panden, Kr. VIII. 68.

guldkalv, no. „konen måtte frem

med en g— , som hun sagtens havde

bjærget ved en stranding", Kr. IV. 212;
en skipper ejede en g— , sts. 81. 122.

guldkam, no. i visen: din moder
af Spanien ejer en g— , Sgr. V. 179 flg. ; 30 skal have min g— i hår, for hun græd
den synger, Gr. Ævent. III. 105; sidder

på en pind og sover i slottet, sts. II. 10;

æder guldblade el. guldæbler af træet,

Kr. V. 271, J. M. 3, jfr. Asbj. II. 110,

Grimm K. M. nr. 57. 60, Z. f. M. II. 389.

guldgarnvinde, no. i ævent. bort-

giver Per Rødhat en g— for at ligge i prin-

sessens seng, Kr. V. 97 flg.
;
pigen for at

være i prinsens kammer, Gr. GL d. M.

II. 41, jfr. Sgr. I. 105, Asbj. I. 207, 221.4oKr. VII. 276.

for mig såmangen modig tår, Kr. 1. 263. 21,

jfr. 147. 21.

guldkaret, no. i æventyret kommer
bruden susende i en g—, Kr. V. 18;

kongelige kører i g— , Sgr. VII. 150,

Kr. Ævent. 151. 212, Kr. VIII. 376. 679,

jfr. Wigstr. Sagor s. 10; der skal skaffes

en g—, der kan gå på ét hjul, og det

både på land og vand uden at vælte.

II. 118.

guldgave, no. gaver bestående af

guldstads i visen:

gid jeg matt' leve så liden en tid,

at jeg kunde bytte mine guldgaver ud

!

Kr. I. 263. 19.

guldgård, no. en gylden gård, males

på kværnen, Kr. V. 212.

guldharpe, no. i visen: den unger-

guldkarm, no. i visen: den gang

de kom foroven bro, da sprang kongens

bedste g— i to, under den skyldige

kvinde, Kr. I. 201. 2.

guldkarte, no. pigen giver i æven-

tyret en g— for at ligge hos prinsen,

Kr. Vil. 347.

guldkjæde, no. karlen drommer i

æventyret om en g— , som kan nå tre

svend legt' på g—n så læng', det hørte so gange om kongens slot og endda komme
dankongen i sin seng, Kr. II. 58. 16, jfr.

Sgr. III. 99. 16.

guldharve, no. gtilhar^ æn (Hmr.)

i ordsproget: nårvæ'stblest i kivånliøst æ
Feilberg: Jydsk Ordbog.

i sin lås, Kr. Æv. 79, jfr. Asbj. I. 246,

Thiele I. 10; opgave: at skaffe den læng-

ste guldkæde, Sgr. VI. 104.

guldklap, no. storken siger til frøen,

33
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som vil skjule sig: ,kik op, lille g— !"

Kr. VI. 295.

guldklædning, no. drengen får i

æventyret en guldsabel og en g— , Kr.

Ævent. 107.

guldknap, no. J. T. 332, en plante,

ranunkelart (Als); se mandag-.

guldkors, no. gulkds æn -9r (D.) =
rgsm., til smykke.

guldkost, no. gulkåst æn (Ang.)

guldbryllup.

guldkrog, no. i sagne^ trækker

åmanden studen ned i vandet med en

g—, Kr. IV. 57. 72.

guldkrone, no. gulkrown æn (Lb.)

= rgsm.; lidel Kirsten hun fulgte de

kongens mænd til strand, med g— på
hoved og sin herre ved hånd, Kr. I.

308. 24.

guldkrukke, no. skal i æventyret

kræves til livets vand, Kr. V. 160.

guldlue, no. gtdlu æn (D.) kvinder-

nes gid. hovedtoj, udsyet med guld, også

kaldet en storre.

(?) guldlærke, no, [gullæsrk æn]
(Sams) = gulspurv (?), se Sgr. V. 45. 412.

guldlogle, no. i ævent. har hajen

slugt et bundt guldnogler, Kr. V. 169;

helten skal skafte en g— , der ligger på
havsens bund, Kr. Ævent. 139.

guldmundering, no. bærer helten

i ævent., Sgr. VII. 149.

guldmundharpe , no. skal skaffes

tilveje af helten i æventyret, ellers skal

han miste livet, Kr. V. 142.

guldmåne, no. i æventyret er der

tre prinsesser, den ene sidder i en sal

med en guldmåne, den anden med en

guldsol, den tredie med en guldstjærne,

J. M. 12.13, jfr. Mhoff 437.14.

guldnegl, no. efter æventyret findes

trolddatterens guldnegle, da hun er kogt,

i gryden, Kr. V. 145.

guldnød, no. i æventyret leger barnet

med en g— , Kr. Æv. 331.

guldpenge, no. gulpæti æn = flt.

(Lb., vestj., D.) = rgsm.

guldperle, no. g— r bliver i æven-

tyret puttet i udhulede agurker, Kr. V. 178.

guldport, no. er i æventyret ind-

gang til slottet, Kr. Æv. 40; findes i

troldens bo, Sgr. VII. 148; jfr. Asbj.

I. 131.

guldportræt, no. et g— af prin-

sessen sidder efter ævent. i træet, Kr.

V. 161.

guldpæl, no. slottet står i ævent.

på guldpæle, Kr. V. 167.

guldregn, no. J. T. 297, et træ,

cytisus laburnum L. (Als).

guldring, no. gutreti æn -reifsr (D.)

;

guUreri æn -reri (Agger) == rgsm. ; i æven-

tyret skaber manden sig om til en g— , Kr.

10 VII. 32, Sgr.VII. 191, Gr. GI. d. M. 1. 230. 32,

jfr. Asbj. I. 298, Mhoff s. 467
;
jomfruen

binder en g— i håret på sin frelser,

Sgr. VI. 87 flg., Gr. Ævent. I. 98, II. 1 73,

jfr. Asbj. II. 71; kaster g— i glasset til

brudgommen, Sgr. IX. 149; guldringen,

som er tabt eller kastet i havet, skal

skaffes tilveje, J. K. 49, Kr. Ævent. 249;
en guldring brydes over, hver beholder

sit stykke til kendingsmærke, Kr. V. 220,

20 Sgr. VIII. 99, J. M. 23 ;
pigen sætter sin

ven en g— på fingeren til fæstensgave,

Kr. V. 4. 17; ridderen på sin døde fæste-

møs arm, Sgr. I. 131. 15; pigen får den

gave at spytte g— e, Kr.V. 119; i visen:

min fader haver de guldringe, ja mere
end ni eller ti; når jeg vil i dansen

træde, så låner jeg alle di, Kr. I. 11. 14

;

røverne brækker jomfruens finger med
guldringen på af, Kr. IV. 304.

guldrok, no. i ævent. giver tiggeren

for at sidde i prinsessens kammer om nat-

ten en g—, Kr.V. 97, jfr.Asbj. 1. 220, Z. f. M.

II. 443; ligeså også en guldten, Gr. GI.

d. M. III. 3 flg.
;
giver pigen for at sidde

om natten i prinsens kammer el. ligge

hos prinsen, Kr. VII. 348, J. K. 300 flg.,

Gr. GI. d. M. II. 41 ; datteren forlanger,

at hendes fader skal købe hende en g—

,

sts. III. 125, Kr. Ævent. 327, jfr. Sgr. I.

<ol05, Asbj. II. 118.

guldrur, no. gulruwr de (Lild s.)

guldmor; g— åm kwomrnds sélk9luw9r.

guldsabel, no. se guldklædning.

guldsadel, no. i visen: I lægge på
den guldsadlen så rød, og jeg skal drage

ud for at frelse en mø, Kr. I. 14. 14;

jævnføres kan: Mhoff 436 i æventyret.

guldsager, no. gulsåqdr di (Lb.)

= rgsm.

guldsaks, no. i visen: hun tog op

hendes gode g— og ringed djer hår om-
kring, Kr. 1. 91. 16; se guldskrin.

guldskib, no. er begravet i Hjælpens-

bjærg, Gjettrup s., Thy, så stort, at dets
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værdi kan i hungersnød ernære hele

landet, Sgr. IV. 164. 512.

guldsko, no. i ævent. : „tjæmrar nié

gulskow å selkikiær" , Grb, 97. 31; „haj

let urbh, de hwec9n piq, de hu pas de

hæ gulskow, hon skut hlyw hans kun"

,

sts. 100. 71; pigen taber en guldsko, Kr.

Æv. 04, Gr. GI. d. M. II. 34; hver dans

slider prinsessen et par g— , sts. III. 13;

hesten skal beslås med g—, de skal være

3 tommer tykke og P's tomme brede,

og der skal være femten guldsom i hver

sko, Kr. Æv. 1 8, jfr. Kr. V. 304 ; i visen

:

fire g— og tredive guldsom, Kr. I. 304. 9,

250. G, II. 80. 13; bjærgmanden lægger

g— under bondens hest. ,

guldskov, no. i æventyret Kr. Æv.
61. 334, Gr. GI. d. M. II. 31 flg., jfr.

Asbj. 1. 84, Z. f. M. II. 286, III. 311 (Un-

garn).
_

:

guldskrin, no. i visen: Liden Kir-

sten hun kylt' guldsaks, så den ringled'

i guldskrin, Kr. I. 163. l.

guldskål, no. en plante, fællesnavn

til ranunkelarter, Sgr. V. 73. 563 (Vens.).

guldslot, no. prinsessen i æventyret

bor i et g—, Kr. V. 164.

guldsmed, no. gulsmæj æn -smæj
(D., N. Slesv.)

;
gulsme i best. -smei{\ens.)

;

flt. -smpr (Mors, Thy) — 1) = rgsm.;

beslår i ævent. hesten med guldsko, Kr.

V. 303. 2) mariehone (s. d.), coccinella,

Kr. IX. 6. 41. 42, Sgr. III. 79, V. 63,

481. 483 flg., 80. 74, 96. 21 (Hors. Skander-

borg egn); born sætter den på hånden
og siger: guh, guU, guUsmej ! fiøw te

hwekdn si mi kærdst æ vej! (ved) (Søvind),

i den retning den flyver, findes kæresten.

flytv,fiyw,giåsme, hwor a ska fæ .'(Hjarnø)

;

ordet bruges måske også om libellen;

se kokkefugl, vor herres hone. 3) en stor

kobberbrun løberbille, carabus, Sgr. XII.

154. .547 (Vejle).

guldsnekke, no. i visen: jeg haver

ikke guldsnekke, så lang en vej kan

skrid', Kr. I. 237. 10, 310. 6.

guldsol, no. se guldmåne.

guldspangelue, no. gulsparilu æn
(vests). ) navn på brudens guldsyede hue.

guldstads, no. gutstås de (Lb.) =
rgsm.

guldstjærne, no. i æventyret skal

dronningen få en son med en g— på
brystet, Kr. Æv. 80. 135; jfr. Dunlop-

Liebrecht s. 285. a, Stråparola IV. 3,

Grimm K. M. nr. 96, Myth.^- s. 364, Z. f. M.
I. 39. 453, II. 283. 436, Folkl. Record
III. 180, Mélus. I. 207, se guldmåne.

guldstol, no. = rgsm.; i kirken,

Kr. VIII. 151 : biskoppen sidder på en g—,
Sgr. XI. 46. 75; i udtr. hær jæn i gul-

stimd (D.) siges, når to bærer den tredie,

således at de rækker hinanden begge
10 hænder og holder fast, og han sidder

over deres arme; se oldemoderstol.

guldstreng, no. i visen: så skar

de af hendes gule hårlok, deraf gjorde

de guldstrengere nok, Kr. I. 254. n.
guldsvin, no. se guldflæsk.

guldsom, no. se guldsko.

guldtaflFel, no. i visen: der spilled'

en hind med guldtaffel i mund", Kr. I.

304. 7 = guldtavl, se Gr. DgF. II. 68. 13.

guldtand, no. se bentand.

guldten, no. giver i ævent. tiggeren

for at sove udenfor prinsessens dor, Gr.

Æv. III. 62; se Wigstr. Sagor s. 38; jfr.

guldrok.

guldtrefork, no. begravet som skat

i jorden, Kr. VI. 73.

guldtrug, no. bjærgkonen sejler på
et g-, Kr. VIII. 35.'

guldtyr, no. i guldskoven er en g—,
30 Kr. Ævent. 61.

guldtæppe, no. i visen: I slå et

guldtæpp' over den (o: sengen), Kr. I.

50. 6.

guldtærning, no. i visen: de spil-

lede g—, Kr. I. 4. % 316. 1, jfr. 17. 8,

323. 9 ; i æventyret hed den yngste prin-

sesse g-, Kr.Æv. 240, Gr. GI. d. M. II. 24.

guld-ur, no. i æventyret: et g

—

så blankt, at det kan oplyse en hel gård,

40 Kr. V. 106, jfr. lyseblyne.

guldvinde, no. i æventyret bortgiver

pigen en g— for at sidde i prinsens kam-
mer om natten, J. K. 300 flg.

guldvogn, no. i sagnet hænger bjærg-

folkenes sengklæder og toj på en g—

,

Kr. IV. 13, to muldvarpe spændte for

en g-, Kr. VIII. 60.

guldæble, no. i æventyret: bærer

abilden 3 guldæbler årlig, J. M. 3, jfr.

50 Asbj. II. 110, Wigstr. Sagor 11, Z. f. M.

1.45, 11.389, III. 31 5; et g- forlanger den

yngste datter af sin fader, Gr. GI. d. M,

III. 125; prinsessen på glarbjærget (s. d.)

giver sin ven et g—, Kr. VII. 132, Sgr.
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VI. 140, J. M. 43, Gr. Æv. I. 183, Kr.

Æv. 176, jfr. Asbj. I. 262 flg., Z. f. M.

II. 446 ; helten kaster et g— i prinses-

sens skød, Gr. GI. d. M. I. 218; helten

forlanger af prinserne de guldæbler,

kongen gav dem, Kr. Æv. 356 ; tager fra

slottet guldæblet med sig, Sgr. XI. 230;

pigen får et guldæble, der kan lægge

bro både på land og hav, Sgr. III. 197,

bygte; jfr. Sgr. II. 231. 830, III. 233.37,
Gr. GI. d. M. II. 142.

guldæg, no. i æventyret: hons, som
gjorde g—, Kr.V. 141; jfr. Grimm K. M.
nr. 60.

guldåre, no. i visen: femten guld-

årer i hver en krog, og skibet fra landet

skred, Kr. I. 290. 15.

gule leger, no. flt. J. T. 113. 193,

jfr. Asbj. I. 207; barnet leger med ettoen plante, alm. kongepen, hypochæris

g—, Kr.Ævent. 331, Gr. Æv. I. 177, jfr.

Asbj. I. 278, II. 58; helten kaster tre

guldæbler til tre jomfruer, Kr. V. 194;

prinsessen vælger en mand ved at give

ham et g— , Sgr. VIII. 165, jfr. Wigstr,

Sagor s. 46; hun kaster et g— ud, det

skal gribes på et spyd, Sgr. VI. 221;
bjærgmanden giver pigen et g—, det

falder fra hende og plettes med blod.

radicata L. (Rkb.); fællesnavn for arter

af ranunklernes familie (Rkb.) ; når engene
bliver fulde af gule Ijæggere, så er åerne (?)

fulde af skaller, Sgr. VIII. 43. 92.

gulerod, no. guhnmad æn -rodsr

(D.); flt. -rod9r (Mors); giiUråd æn -9r

(Agger)
;
guhrumr æn -rordr (Vejr., Bur)

;

gulror æn -rorar (Agersk.) ; flt. -rorar (Bra-

derup); guhrod æn -rdr9 (Sundeved) =
Kr.V. 278, Kr.Ævent. 52, Gr. GI. d. M. 2orgsm.; daucus carota L., jfr. morrod; se

II. 183; et g—, der skinner sålænge pigen

er jomfru, Sgr. X. 197, se pige; drengen

gav den et g— , som var hans fader,

Gr. Æv. 1.120, Sgr. XI. 199; et g—, som
man kan ønske sig hen med, hvor man
vil, Sgr. V. 133; et g— skal hentes ved

verdens ende, Sgr. VIII. 148; jfr. Wigstr.

Sagor s. 69; borneleg: grave el. bore

guldæble: en dreng sidder med hænderne

atten; gåde: ru ru rip, gjærenste pip,

sårinste sæk, gjærenste mestin ind stik,

Sgr. IX. 223. 735, sagtens forvansket,

originalen synes at være: rue rue rippel,

gel is der zippel, schwarz ist das loch

(plt. sack) wo de rue, rue rippel inkroch,

Z. f. M. III. 182. 16 (grafsch. Mark) ; Ehlers

Råthselb. nr. 17, Urquell I. 132. 7, 171. %
Tuxen, Platt.Folkespr. Angel s. 68, Wege-

knyttede over knæet, en del andre lægger 30 ner Volksth. nr. 392, Niederd. Correspon-

deres knyttede hænder ovenpå hans og

en af dem, som har den ene hånd fri,

bliver ved at sige: „pirre, pirre guld-

æble, synk længere ned!" el. hor ævd,

bor ævdlj hor hæj^r nipr! imens han
river den ene knyttede næve ned efter

den anden, indtil han kommer til den
siddendes knæ, så svarer denne: a ka et!

— liufår? — får æ ævdl! — hivor ær

denzbl. VII. s. 85 ; Rochholz s. 240. 410,

jfr. N. Vadsbo nr. 176.

gulerose, no. konavn; i et hyrde-

rim: guhruwds o re'^ijw
,

jfr. besekors

s. 65, 12, kunde måske også tydes: guh-
ruwds, guldrose.

gulfinke, no. [gtdfefik æn] (Ang.)
= gulspinde.

gul flæg, no. J. T. 115, en plante.

æ cevdl? — dæn tåw æ mus! — /^^^or 40 iris pseudacorus L. (Ålborg).

hloip æ mus å? — dæn tåw æ kat! —
hwor blow æ kat å? — dæn Uj9v ad æ
skåiv! — hivor hloiv æ skåw å? — dæn
hoqdt æ yws! — hwærn smæjdt æ yws?
— de gor æ smæj! — hwor blow æ
sniæj å? — ham tåw æ rawn o æ kraqar

!

— hwor blow æ rawn o æ kraqar å?
— nåw9r flow te østdr, nåmr te væst9r,

nåwdr te sømr o nåwdr te nar, o nåw9r
hen te mi åhmors dar! — legen er kendt 50 rgsm.

gulfugl, no. gulful æn -9r el. -fowl

-fbwl (Mors) en vipstjært, motacilla flava;

gøgen lægger æg i dens rede.

gul havre, no. J. T. 288, den alm.

dyrkede havre, avena sativa L. (Skive).

gulliåret, to. gulhor9 (D.) = rgsm.

gul kløver, no. gul klømr flt. (Thy)
= gul smære.

gulladen, to. guwllådin (Agger) =

i mangfoldige varianter, ender på for-

skellig måde med at der lides straf el.

gives pant af hvem der taler, ler eller

viser tænder først; se huset, som Jakob

gulles, no. guhs (N. Slesv., Åbenrå)

alm. navn til en gul ko.

gullig, to. guU (vestj., alm.) =
rgsm., altfor gul.
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gullin, to. gylden, også fig. ^du er

en g— [guhn] unge", en sød unge (Slet

h.), Mb.

gulmor, no. se gudmoder.»gul mælk, no. [gu9l tnjælk'] (Als)

en plante, svaleurt, chelidonium majus L.,

J. T. 29^.

gul nellike, no. [gul nelksn æn -9r]

(Haderslev) en plante, guldstjærne, gagea
lutea, Schult., J. T. 304.

gulpe, uo. se gylpe.

gul pæk, no. J. T. 115 = gul flæg

(Als).

gul smære, no. gul smær^r flt.

(Thy), en plante, humleagtig sneglebælle,

medicago lupulina L., måske' også en

kløverart, trifolium agrarium L., J.T. 245.

gulsot, no. gulswåt (vestj.); guwl-

såt (Vens.); gtilspt {Søw'md s) en sygdom,

icterus; den, hvis hår kommer i en fugle-

rede, får gulsot, Sgr. III. 239. 34; syg-

dommen er fortsættelsen af modsot (s. d.)

som begynder med brødlede og ender

med tæring; rådet derfor er at måles

(s. d.), Kr. VI. 184, el. gå imod en kirke

tre torsdag morgener og sige, når man
ser kirken : hjælp du mig, så vist jeg nu
ser dig, i navn osv., J. Saml. IV. 113.8,

hvilket også gælder for modsot og svind-

sot; el. spise tre lus (s. d.) bagt i en

pandekage og fanget på en person af

andet kon, Kr. IV. 395. 526, VI. 281. 281,

samme råd i Skåne, Wigstr. II. 137, i

Norge, Nicolaiss. Nordl. III. 3 ; en levende

edderkop i smor, Folkl. Rec. I. 45. 153

(Engl.); eller spejle sig hver morgen
fastende i tjære, J. K. 372. 1155 (vestj.),

4 eller sætte noget af den syges urin stil-

* tiende op i skorstenen, Sgr. VIII. 120.

529-31, el. hænge en udhulet gulerod op
i skorstenen, Sgr. VI. 69. 6-53, jfr. Mélus.

I. 402. 457 (Frankr.); se endnu Thiele,

Overtro nr. 482-86, Cavall. V^arend I.

323. 401, Wigstr. II. 270, Grimm Myth.^-

1125, Wuttke nr. 531, se også registret,

Strackerj. II. 120. 429; fig. de ho guwl-

såt9n her lent (Vens.) hendes linned har

g— o: er gult.

gulsplnk, no. gulspei^k et flt. -sperik

(Agersk.); æn g—, flt. -sperik (D.) — gul

. vipstjært, motacilJa flava; dens sang Ndl.

Volksk. I. 83. 19; jfr. gulbuk.

gulspurv, no. gulspar9 æn -r (Vens.)

;

gulspari æn -dr (Lild); gulspard æn

-spar9 (Søvind s.) = rgsm. ; emberiza

citrinella; den synger, mens den stikker

næbet mod jorden; lek lek lek ski-i-it,

Kr. VI. 300. 375 o: slik skidt; samles

gulspurve i gårde om vinteren, er strengt

vejr i vente, Sgr. V. 43. 386 (Sams).

gulstribet, to. = rgsm.; „no ska do

å stræv å fo . . . de pæen gulstrivret

skjøt . . . åpo", And. Bars.

gulv, no. guwdl el. gbl é best. giiwdlt

flt. gdl best. -9n el. : gwdl e best. gwolt

flt. gwbl best. -9n (Vens.); gwdl æn gwdl

(Mors, Vejr., Himmerl.)
;

giiw9l æn guwl

(Thy, Agger ; Lild s.)
;
gwål el. wål æn -I

(Hmr., Grindst.); gwol et gwol (Røgen,

Rårup, Heil. h.); gicdl et gwol (Søvind s.);

gdl itk. gdl (S. Sams); gul æn gul (D.,

Malt)
;
gol et gol (Agersk.)

;
gol æn (Bradr.,

Vlb.); gol9 æn (Fjolde, Angel) — 1) =
20 rgsm.

;
gulv i en stue ; æ hetd kål ggr o

dul9r9r o æ wål (vestj.) går og tripper

om på gulvet; det svared den tærne,

som på volven hun gik, Kr. I. 65.9; en
guldblommed kjortel hun over sig slog,

vel hundrede løkker på volven stod, Kr.

II. 64. 8; dær æ pek9d gu9l (stenbro) i

gårij Ii9rgu9l i dawhstdw (Lild s.); å féj

gwoht = danse de officielle danse med
bruden ved bryllup (Røgen, Randers),

30 med pigen på gården ved legestue (Tå-

ning); skaffere og lånepiger „fejer gulv"

ved bryllup, (Tørslev v. Randers); dæn
lomr nåk, dær ska fæj gwål mæ mæ'
(vestj.) 0: som skal danse bryllupsdans

med mig; skgf9rn å howrpiq9rn for dæn
føst dans (!), de kahs , te di ska féj

gu9l9n (Lild s.); en spøg er at påtage

sig „at gå over gulvet, så ingen ser det",

det udføres ved at gå hen over loftet

40 ovenover stuen, Sgr. VI. 235. 841; se

fjælle-, frammers-, kirke-, ler-, lo-, mellem-,

papirs-, sten-, stue-. 2) et fag; loi ska ha
jén gu9l te framds o : hjk9n å brøqes (Lild

s.); sæt stejl i giiu:9lt, sætte det nederste

lag korn i laden; hwmnåmr gwol kuw9n
hdr I i ld9n? (Vens.) hvormange gulve

med korn har I i laden? d stek i gdhn
(sts.) forke korn el, hø af; æn gul rdw,

tow gul haw9r, så man9 pæri, såm dær
50 ^'wn tcær ja æn gu9l i lå; dæn wæjst9st

gu9l (Lild s.); se age-, byg-, bygkorn-,

foder-, føl-, hø-, kjøre-, korn-, kove-,

rug-, tørve-. 3) i smstn. bruges det om
forskellige rum i huset, se alter-, for-,
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fram-, hus-, — Jfr. Aasen golv, isl., sv.

golf; 1. ende 5, fag, lad.

gulvdriver, no. gwoldrywdr æn -dv

(Vejr.) et redskab til at stampe lergulvet

fast m3d; jfr. dabe, driver.

gulve, uo.

gwol -dr -dd (Mors);

guwdl -dr -dt -dt (Thy);

gvcbl -dr -dr -dr (Vejr. ; Lb., Vens.)

;

gøh -r -dt (Vlb. ; Angel) —
sætte det første lag korn i laden (Vlb.),

jfr. stejl, eller i almindelighed sætte korn

el. hø i lade, å gwol kumn (Vens.);

gulve leret i en dæmning (Ang.), lægge

det første lag ler i dæmninger; æn gol

stak (Agersk.) en gulvet stak o: en tørve-

stak, der omhyggelig er bleven opbygget,

se kykkelstak.

gulveken, no. gohkdn et flt. gohkdr
(Fjolde) forstue, jfr. forgulv.

gulvfjæl, no. givolfejdl een -fejal

(Søvind s.)
; gu-ålfjæl æn (Agger) = rgsm.

gulvflise, no. gtvblftis æn -d (Sø-

vind s.) = rgsm.

gulvisse, no. gulve's (Ang. ; vestj.

alm.) en plante, genista tinctoria L. (?)

;

Hag. sammenstiller med dette navn by-

navnene : Ves, Vesris, Veshy i Munkbrarup
og Hyrup sogne i Angel ; også : gylden-

ris, solidago virga aurea L., J. T. 230 so

(Rkb.).

gulvklud, no. gwdlklui æn -klui

(Søvind s.); gulklud æn -klud (D.) =
rgsm.

gulvlejre, no. golUjr æn -dr (Ager-

skov)
;

gulkdr æn -dr (D.) gulvleder,

bjælken under gulvet, som bærer gulv-

fjællerne.

gulvmåtte, no. golmat æn -d (S.

Sams) = rgsm.

gulvsand, no. givolsåh de (Lb. ; Ag-
ger)

;
gwolsgn de (S. Hald h.)

;
gulsåh de

(D.) = rgsm.

gulvskarn, no. gulskån de (D.);

givolskgn de (Søvind s.); gohskadn de

(Ang.) — fejeskarn; frugtsommelig kvinde

må ej bære det ud i sit forklæde, se

fejelse, jfr. Sgr. IV. 67. 143, 70. 169; det

skal kastes udenfor tagdryppet, ellers får

man uheld indenfor (Djursl.) ; loppe, lykke, so

gulvskruppe, no. gu diskrop æn -dr

(Lb.); gudlskrop æn -d (Søvind s.) =
rgsm.

gulvsonet, to. gwolsownt (Sall.) siges

om kornet i laden, når den fugtighed,

det medbragte fra marken, er fordampet.

gulvstand, no. plads ved midter-

gangen i kirken, se atterstand 2.

gulvsætter, no. den, som sætter

det aflæssede korn hen i laderummet, se

Kr. IV. 83.

gulvtræ, no. gwoltræ et -dr (Støvr.)

leder under gulvet.

gulvtæppe, no. gwoltæp et -d (Sø-

vind s.) = rgsm.

gulvtor, to. om sæd: tor af at

ligge i gulvet, laderummet (Ginding h.)

se J. Saml. VIIL 270.

gulvvarm, to. gtvålwarm (Mds. h.)

om korn og hø: som har taget varme,

efter at det er indkørt, jfr. bræmme.
gumle, uo.

gomdl -tnldr -mdl -mdl (D., Thy, Røgen,
Agersk.); ft. tf. -nidlt (Vens.);

gomdl -mld -midt (Søvind s.)

= rgsm.; tygge med besvær; han seddr

o gomldr o ka et bid æ re^ (skorpen)

(D.), se kjomle.

gumlepotte, no. gomdlpåt æn -dr

(Agger) et lille gumlende barn.

gumlestok, no. gomdlståk (Andst,

D., Lindk.) om den, som længe tygger

sin mad ; om de gamle , der mangler

tænder; til den, som bUver sidst færdig

med maden, siges drillende: gomdlståk

for åldr ndk ! så svares : jbiv, gomdlståk

for jæn gåri nåk, men sluqknyw for åhr
lyw! den forslugne får ikke liv, huld, d. e.

godt af sin mad, jfr. Sgr. IV. 47. 41, VIII.

160. 41.

gumling, no. gomhri æn (Lysgd. h.)

en hård bid af noget, så stor at den

kan rummes i munden.
1. gumme, no. gom æn -dr (D., Andst,

Agger); huk. (Vens.); gomdr el. gomrdr

flt. (Thy)
;
gomdr flt. (Lild s.)

;
gom æn -d

best. -drdn (Søvind s.) — 1) gane (Thy).

2) = rgsm., alm. ; de jør unc i min
gomdr (Vens.); do ska åldr smor di skre

gomdr (Andst) du må ikke vente at få

noget, om du end er lysten; do ka føl

ham o æ gomdr o slcon, om han vel hid

(vestj.); ivel do ha nm åpå gonidrn (Vens.)

o: en dragt prygl; jfr. Aasen gom, isl.

gomr hak. tandkød ; htsk. gaum el. gaumen,

mnt. gume, Sch. Liibb.

2. -gumme, no. betyder mulig: kvinde

(vestj.), jfr. sv. gumma, se heglegumme;
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ord, hvori forekommer en lignende sam-

mensætn., er horsegumme, smidegumme,
smilgum, dog mulig helt forsk, stammer:

-gom, gummi.
gummegø, no. en fugl, dobbelt

bekkasin (Skanderborg), Sgr. I. 111, III.

159. 898, se skronnehors.

gummer, no. flt. (?) smuld, hakkelse,

brokkemad (Slet h.), Mb.

gummi, no. gomi æn (Staby) , æn lo

fålæ'vdn g— , en lang, smal fisk, f. eks.

laks, der har skudt rognen fra sig; fig.

om en lang, tynd person.

gumor, no. se gudmoder.

gump, no. gomp æn (vestj.) bag-

delen af en hone, and el. gås ; 'jfr. Aasen
gump, isl. gumpr hak.

1. gumpe, uo. gomp -sr -9t (D.), sed

o gomp mæ æn bån, gynge op og ned

på armen med et barn; jfr. 2. gunte.

2. gumpe, no. gomp æn (S. Sams)
mergelkasse.

gumpekasse, no. == rgsm.
;

,en

bælsklåd (halvvoksen knægt) sku kyer æ
stuer (studene) få æ gompkas", Jæger

Ferien s. 7.

gumse, uo. goms -9r -t (Vens.)

gumle; „dé gamdl kdl gomst så småt é

de hæ fteskhgjldr'' , Grb. 90. 23, o: rym-

pede næse ad; jfr. isl. gumsa, have til so

nar, spotte; Rietz gumsa, tygge sagte.

gumår, udrbso. se godmorgen.

gun, no. en drengeleg, som består

i, at „to drenge hver på sin side går

med en kæp i hånden og slår til en

sten, et lidet stykke ben eller træ på
jorden, som den ene stræber at drive

bort fra den anden, ellers kaldet klode;

at lege g—, „at sætte g— til bænk med
en", få magt med ham", Mb. efter Terp- 4o

ager (Ribe).

gund, no. gun de (vestj.) materie

i ojet; jfr. Aasen, gund; eng. dial. gound;

se fæg.

Gundal, no. en enkedronning i Norge,

der hed G—, og det var såmeget en

allerhelvedes trold, Kr. IV. 79; (Gunild?)

Frederik den 4de frier til hende.

gundelig, to. gomh (Holstebro) om
kvinder: før over lænderne.

gundeløvblade , no. flt. J. T. 101,

en plante, korsknop, glechoma hederaceaL.

(Sundeved); de københavnske urtekoner

kalder den „gundermand", se J. T.

Gunde(r), no. Gom (D.) mandsnavn;
Gon989n (D.); jfr. gid. Gunni, se Nielsens

Navneb.; Gomr (D.) kvindenavn, jfr. gid.

Gunwor, isl. Gunnvor, se Nielsen.

gunmoder, no. se gudmoder.
1. gunge, uo.

gofi -dv -d -9 (Sundv.);

gori9r go^ar [gorird] (Vens.) —
gynge; de go^sr (Vens.) når man går på
gyngende bund; jfr. junge, gynge.

2. gunge, no. goi^ æn -dr (Vens. ; Mds.

h.); gori æn -9 (Sundv.) — 1) hænge-
dynd, gyngende engbund (Vens., Mds.);

jfr. gynge, junge, parti, vungkule, væld-

gunge. 2) en gynge (Sundv.).

gungestol, no. gofisto9l æn -stol

(Sundv.) gyngestol.

gungle, uo. goti9l -i^hr -ri9l (Andst),

g— ce hals == gurgle; de goi^hr i æ hals,

giver en gurglende lyd; jfr. gurgle.

gunst, no. = rgsm. ; i tim. : et gøJ9r

nåt få gonst o gaw (Lb.)
;

jfr. htsk. gunst,

ligeså mnt. ; herre-.

1. gunte, no. gtint æn (vestj.)
; gonc

æn best. -9n flt. -9r (Vens.) — tæt, fed,

fastbygget, hdet klog, voksen kvinde;

gunt9 to. fed og fastbygget; se hjonte.

2. gunte, uo. gont -9r -9t (vestj.), o g
—

mæ æn bån, gynge med det på armen,

jfr. gumpe; o g— høJ9 (Vind s.) stampe

høet fast i laden, det sker ved at to og to

tager hinanden i hænderne, springer op

og ned og således stamper det sammen.
gupping, no. klump, i tim. : di kom9

sdnt i gop9ti9r, lis9m Worgos grø (Vens.),

de kommer klumpevis ligesom Vorgårds

grød.

gur, no. se gud, gåre.

gurgle, uo. gor9l gorhr gor9l (Andst),

ft. tf. gor9lt (Agger) = rgsm.; se gungle;

jfr. htsk. gurgel, madrør.

gurk, no. gork æn (Hmr.); han tow

ham i æ gork, struben; jfr. kolk, kværk.

gurket, to. gork9 (Lindk.), æ jow9r

hlyw9r g— = tor, fast; sagtens samme
ord som gurken. Mb. sur, kold, om jord;

vranten, sur, om msker (Slet h.).

guse, no. guws æn -9r (Vens., Ag-

ger)
;
gus de (Thy)

;
guws æn -9r (Låld s.)

;

gusi -æn -9r (Ulvb. h.) — 1) gysen,

feberrystelse; dær kam æn guws øw9

mæ (Agger); dær kam gal guws9r érnr

ham (Vens.) gale nøkker, jfr. grille; en

siges at have guws9r (Vens), når han til
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enkelte tider er forstyrret i hovedet el.

ustyrlig; der kom ligesom en gussi over

ham, Kr. IV. 125; „vi kinne nok hans

guse" igusd), Tkjærll. 74. 2) vesterhavs-

tåge, havguse (s. d.); måske også regn-

byge (Hammel); jfr. ravs.

gusinavns, to. se guds navn.

guslavn, no. no. se gudslån.

gussi, uo.

gusi -dr gusi gusi (Vens.);

gusi -dr -dt -dt (Ulvb. h, ; Sall.) ; ft. tf.

-9d (Agger, Mors);

-dr -t -t el. gusi -dr '•dd -då

(Lild s.);

-d -dt -dt (Søvind s., Tåning)

om febergysen og rysten, de gmidr ham
som haj ku ha koUn (Vens.); også: de

guwsdr i mæ (Lild s.); huhaw, de æ
wej, dr o gusi mæ ! (Agger) ; f. eks. om
hvad der volder stærk væmmelse ; de gysid

i md (Søvind s.); når det gussier en,

går en person over hans grav, Kr. IV.

390. 482; jfr. Gavall. W^årend I. 455;
Liebr. Volksk. 352. 18 (tysk); Kenders.

s. 113; jfr. gyse, skuddre; Aasen, isl.

gjosa, eng. gush.

gusten, to. gustdn (Vens., Heil. h.);

guwstin (Agger); gostdn (Andst, Sundv.);

gjustdfi (Ang.) = rgsm. ; si g— ud
(Andst); guwl o guwstin (Agger).

-gut, no. se haben-; jfr. htsk. gut,

gods.

gut, no. gut i -dr (Vens., Lb,, D.,

Malt, alm.) en rask karl, som der er

lystighed og mod i, også med bibetydning

af vildskab; æn reqtiq gut (Lb.); tow
hraw gutdr (Vens.); do ær æn gut el.

æn gut får æ Ian! rosende og opmun-
trende til en rask dreng; æn rask gut,

æn hor gut (Agger)
;
„gud" Mb. fraMellem-

slesv. er sagtens dette ord med tysk

stavning; jfr. Aasen gut, dreng, drenge-

barn; fanden-, hej-.

guten, to. se god 11.

guvelov, udrbso. se gud være lov.

guvvi, uo. se govre.

gvol, no. se gulv.

gvos, no. se gods.

gvæg, no. se 1. kvæg, kvæk.

gvål, no. se gulv,

gy, uo. se gjø, gjøde; no. se gyde.

Gyddel, no, se Gjøddel.

1. Gyde, no. Jyd (Vens.) gammeldags
kvindenavn, også vestj.; manden kunde

køre „hans jyd uw mæ jet læs" (Vens.)

ordspil mellem hans kone: Gyde og gød-

ning, se gjøde no.; jfr. gldsk. Gytha, isl.

Gj'Sa, Niels. Navneb.

2. gyde, no. gyd æn gyddr (Lb., D.,

Malt, Andst), gyj æn -d (Røgen); gyd
æn -dr (Løgstør); gywd æn = flt. (S.

Sams); giwd æn -r (N. Sams); gyq æn
(Als); jyd æn -r (Vens.) — 1) smal, ind-

10 diget vej (D., Andst). 2) lille snæver

gade el. smal gennemgang mellem gårde

;

nå swåt nåd . . . hultdrdt nidr å gyddn,

Kr. IX. 237 (Støvr. h.); Manø gyd (D.)

et løb mellem grundene ved Manø; se

flød-.

-gydig, to. se over-. ' -jvf

gye, no. uo. se gjøde.

gyer, uo. se gjore.

gyeres, gyes, uo. se gjæres.

gygler, no. se gjøgler.

-gylde, uo. se for-.

-gylden, se guld; tusind-.

gyldenlak, no. jyUnlak æn -9r(Vens.)

;

g— (alm.) en plante, cheiranthus cheiri L.

;

jfr. htsk. goldlack.

gyldenstikker, no. J. T. 223, en

plante, St. Hansurt, sedum telephium L.

(Als).

gyldig, to. gyld (vestj., Sønderj.);

30 gyldi el. gyld (Søvind s.); gytdiq (Agger)

= rgsm.; se gjælde; lige-.

-gyldning, -gyldt, se for-.

gylp, no. gølp dt (Agersk.) — 1)

en klukkende lyd i halsen, i flasken, i

livet på en hest. 2) golp de (Thy, Ag-

ger), opkastning, spy.

gylpe, uo,

gølp gølpdr -dt -dt (Agersk., Bradr,);

golp -dr -d -d (Vens.); gølp (Andst);

40 golp -dr -dr -dr (Vejr.);

golp -dr -dd -dd (Thy, Agger);

galp -dr -dd -dd (Mors) —
1) give en klukkende lyd, af en flaske^

i halsen på msker, der drikker el. kaster

op (Vens.), i livet på en hest, der løber

(Vens,), om krybbebidere (Bradr.); han
ræh no åpo' ham mæ son et pons, ja
liq te de gwolpdt i lywdt (Silkeborg); „de

gwolpet i hans tyk mav", Tkjær II. 99.

o 2) gylpe føden op, om køer, som tygger

drøv (Andst) ; kaste op, om msker (Andst,

Vejr,, Thy), jfr, brække sig, give op, spy;

han golpør åp (Vejr,); golp i' sæ (Thy)

sluge i sig; jfr. Kalk, gulpe; Rietz gylpå.
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gylpedrikke, uo. golpdrek (Vens.)

drikke, så det klukker i halsen på en;

jfr. kvolkdrikke.

gylte, no. gylt æn -d (Søvind s.)

— 1) so> (^er første gang får grise; se

galt. 2) gylt æn -9r, også kaldet hegylt

æn -dv (Agger) en sølvskallet fisk, læbe-

fisk, lahus berggylta; sten-.

gyltegris, no. gyltgris æn (Bj. h.)

galtgris.

gynge, no. gøti æn -d (Søvind s.);

gøn æn -w (Agger); jør^ æn -dr (Vens.)

— 1) vippe; vippen, som bruges ved

smorkærnen (Vens.); en gynge, som
går rundt, karussel (Søvind s., Gjedved);

se slynge. 2) gøv^ æn -id (Tåning) gyn-

gende grund, se vældgunge^ jfr. gunge,

junge.

gynge, uo. jøri -dv -t jøø (Vens.)

;

gøti -dr -dd (Agger); gbtl -9 -9t el. gbip

-rd -r9t (Søvind s.) == rgsm., vippe op

og ned, om en sagte gyngende bevægelse,

f. eks. om gyngende grund; jfr. gunge,

hjonte, junge, junte, slynge.

gyngehest, no. jøi^hæst i (Vens.)

gøi^hæst æn (Agger) == rgsm.

gynge-le, uo. le, så hele personen

ryster; „hun gønglou, så de knågt i

røgbienen å hin", Yuelb. s. 67.

gyngestol, no. jøi^stol i (Vens.);:

gbtistgl æn (Søvind s.); gøi^stuml æn
(Agger) = rgsm.

gyngeværk, no. jønwærk é (Vens.);

gøtiværk et (Silkeborg) — en karussel.

gyngler, no. se gjøgler.

gynk, no. rystelse, gyngende be-

vægelse, ,de ga mænddi 3 stuere gønk",

Yuelb. s. 6.

gynkebygsæd , no. en fugl, den

gule vipstjært, motacilla flava, Sgr. XII.

156. 571 (Skanderborg).

gynkehavresæd, no. en fugl, den
grå vipstjært, motacilla alba (?), Sgr. XII.

156. 571 (Skanderborg).

1. gys, no.; kaldenavnet på gris

(s. d.), jfr. Hansen, Tialen s. 28.

2. gys, no. juws e hest. -t (Vens.)

= rgsm., en gysen.

gyse, uo.

gyjs -9r gøs gyjst (Lild s.);

gys gys gøst el. gyst gyst (Andst);

gys9n gysn9r gys9n (D.);

juws el. jyws jyws9r jyws el. Jywst

jywst (Vens.);

gys gys gyst gyst (Agersk.; Sundeved^
Bradr.)

;

gys gys gyst gyst (Søvind)

= rgsm. ; de gys i mæ (Vens.) ; de gys9ft

mæ (D.); se gussi.

gyselig, to. kun i remsen ved „put

i bælte" legen: dæn .æ fåivå'r så gysld-

gysh tval (vestj.); se bælte s. 153. 13.

gysmælket, to. gtjsnijælk9t (Røgen);
io ~mjælk9 (Thy); gysmjælk9d (Mors); gijst-

mjælk9 (Agger) — om koen, som let

slipper mælken i store stråler (jfr. blød-

mælket); fig. om msker, gavmild, ødsel^

det bruges tit nægtende: han ær et så
moj g—

;
jfr. Aasen gjosa, vælde, styrte

frem; flådmælket, gest, gist, gisten.

gyssi, uo. se gussi.

gyst, to. gyst (D.); gøst (Agersk.^

Valsb., Bradr.) — om koen, som er sen

20 og ingen mælk giver
,

jfr. gjeldemælket

;

også om en kvie, der ingen kalv er i;.

æ ku ær åt (allerede) gøst (Valsb.); jfr..

mnt. gust Sch. Liibb. ufrugtbar om dyr

og mark; se 2. gist, gisten.

gyste, uo. i udtr. æ ku gyst9r å'p

(Vlb.), slår af på mælken, bliver sen.

gytler, no. se gjørtler.

gyv, uo. se give på.

gyved, tf. se given.

gyvel, no. gywl de (Mors) kaldes;

også gymlris, en plante, sarothamnus-

scoparius Koch; jfr. gejl.

gyvens, no. se givende.

gyvling, no. se gjævling.

gyvr, no. se gjord.

gyvt, no. uo. se gift, gifte.

gyvtle, to. se giftig.

gæfling, no. se gjævling.

gæjmjolks, to. se gjeldemælket.

40 gæjsling, no. se gjæsling.

gæjst, no. se gjæst.

gæjt, no. se gjedde.

gæl, uo. se gjelde.

gær, no. se gjer, gjær, gjærde.

gær, uo. nt. se gå.

gærlojs, to. se gjædeløs.

gæst, no. se gest, gjæst.

gæsten, to. se gisten.

gø, uo. se gjø, gjøde.

-gø, no. gjøg (?), se gumme-.

gøben, no., gøfning, no. se gjøb-

ning.

gøggel, no. se gjøgle.

gøi, uo. no. se gjøde.
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gøjer, uo. se gjore.

-gojt, no. se fiUe-; mødding-.

gølle, uo, se gulve.

gølp, no. uo. se gylp, gylpe.

gommel, fho. bio. se igjemmel.

gøinmer, no. se gimmer.

gøngel, uo. se gjøngle.

Gørret, no. Gør9t (Lonb.) kvinde-

navn, Gyrithe; jfr. Gyrith, Nielsen, Oldd.

Personnavne.

gøs, uo. se gjæres.

gøst, to. se gyst.

goving, no. se gjøbning. ^

govling, no. se gjævling.

gå, no. se gade.

gå, uo. ; som bojningsmønstre kunne
anføres

:

go gor gek gamn (D., N.Farup); ft. gik

(Grindsted, Lemb); gæk (Lyne);

go gor gik gpan (Husby, Agger) ; tf. 20

gaw9n (Torrild), gamn (Davbj.);

£10 gor gik goan (Hundborg, Lild s.),

tf. godn (Lødderup);

go gor gik gp9n el. g09n (Rævs);

go gor jik goan (Vens.), tf. go9 (Åby)

;

go gor gik el. gi gawdn (N. Sall.), tf.

ggn (Mogenstrup);

go gg9 gek gaw9n (Hvejsel);

go gor gik gp9d (Øland);

gp9 -r gik gdn (Havbro);

go gor gik gdn (Heil.), tf. gån (Rød-

ding v. Mammen, Bjerring, Nimtofte)

;

go gæ gik go9n (Saksild) ; tf. gon (Vejlby,

Årh.);

go gor gik gån (Støvring, Torring), tf.

gdn (S. Hald);

go -9 gik ggen (Ginnerup v. Grenå);

go go gek gdn (Røgen);

go gæ gek gon (Tåning);

go gh gik gdn el. gon (Søvind s.);

gg9 gp9 gik gp9n el. gon (S. Sams);

gp gp9r gek gp9 (N. Sams);

gp gær gæk gp9n (Tved) ; tf. gon (Ålsø)

;

gå gær gek gåw9n (Sem, Rødding Søn-
derj., Hvidding, Emmerlev), tf. gådn
(Agerskov)

;

gp gp9 gek gaw9n el. ga9n (Skodb.),

tf, gan (Bjært);

gå går gek gån (Hammelev), tf. gå9t

(Aller), gdw9n (Skrystr.); 50

gå gåø el. gæ9 gek gamn (Vonsbæk);

gå gæ9r gek gåmn (Øster Lygum) ; tf.

gåan (Branderup);

gå gæ9 gek gation (Åbenrå);

gå9 gæ9r gik gdn (Ang.);

gå gæ9r gek gåw9n (Braderup);

gå9 gæ9r gik gåw9n (Hjoldelund)

;

go" ghr gik gån (Egebek)

;

go" go"r el. gæ9r el. g€9r gik el. geti

goti9n (Fjolde);

i Fjolde bojes nt. ett. 1.2.3. pers. gæar,

flt. 1. 2. 3. pers. go"; ft. ett. 1. 3. pers. gik,

2. pers. gikst, flt. 1. 2. 3. pers. geti, jfr.

Lyngby Uo. s. 113; ft. ett. 2. pers. gikst

(Egebæk), se Lyngby Uo. s. 106; nt. gæ9
el. gcer el. lign. former med omlyd findes

i Tved, Ålsø, Saksild, Tåning, Hads, Vor h.,

Balle, Dover, Vol ved Silkeborg, Sem, syd

for Nibså, Rødding (N. Slesv.), Brande-

rup, Hvidding, Emmerlev, Øst. Lygum og
vel hele M. Slesv. til sproggrænsen; det

hedder sig også, at de gamle i Malt sogn
skal have brugt rimet: nær æn b9tal de

æn fær, så ær æn klar nær æn gær; —
ft. gi, jfr. „hon gi hæn å pynt sæ". Ånd.
Bars.; „såen gi da oltiens lejsen", And.
Begr., således gik da altid lektien. — 1)

bevæge sig fremad med fødderne, om
msker og dyr, også om fisk ; han æ gaw9n
æn hii9l mil; go å' æ væj (D.); go ar æ
hyi (Agersk.); go et t9båq, så hår do

eri9n nøt a di gåt^! (Andst); ,,« gor!" —
derpå kan svares: „så h9tal a æ unlæj"

(vestj.), el. „så riJ9r do eti9n ihjæ'l" (vestj.);

æn må hæUr gp æn hal mil a' si væj

en sej æn hal daw i blød (vestj.); pigen

får af sin fader såmegen jord, som hun
på én dag kunde gå omkring, Thiele L
179; æ laqs gor å'p i æ p (D.); i mere
afledede betydninger: æ fpr æ gon te

skå (vestj.) fårene har gået i kornet og

gjort skade; htm gpr hjæm (Thy) 0:

opholder sig i sin hjemstavn; go huw9S'

kræm9r, påst (vestj.) 0: erhverve sig

livsophold ved at gå som hosekræm-
mer

,
post , se ride ; hun gor swdt få

hiri mumr (D.) går i sørgeklæder, fordi

hun har mistet sin moder; dæn dær gor

kon te dawh , ska go skid9n te synd9S

(D.); jfr. 1. bold; også trs. hari ku ek gp
hans æjm ærin (Agger) o: ikke knappe

sine bukser; færdes på en vis måde: gp
o skæwl el. flop i æn par stuw9r træsk9r,

slark i æn par gam9l sku; gp o tøf9l,

stamp, slæv, slid, snøk o'm; gp o fjæt

omkre'ri, o spel hæjgut (Lindk.) ; hun gpr

ur9n daw (N. Slesv.) er frugtsommelig

og nærved at føde; æ ku gpr mæ æ kal,



ga 523

no ær æn snar halgaw9n (Lindk.); a hår

gatfidn mce æn fet^ar, æn bijm æn hal or

(vestj.) 0: med en dårlig finger, et dår-

ligt ben; læ jæn go (vestj.) o: slippe en

fjært; fig. haj gor åpå fir frå mån å

te awt9n (Vens.) o: drikker sig fuld. — 2)

glide afsted på grund af tyngde, tryk el.

drivende kraft; hål no let, no gor 9t!

(D.) kan siges, når byrden begynder at

dæj? (D.); hwans go dær a' dæ? hwans
gift- dær af æ spelman, hlow han gal?
(Agger) =- rgsm.; æ pæti gor ad (vestj.)

går med; g— af: æ knap æ gaum å
æ kåtvl; æ bøs, æ skad gek aw; a æ
ræj, han gor aw få mæ (D.) o: dør;

kreaturer dør ikke, men: gor å (Lonb.);

dær gær mojr a, f. eks. i en stor hus-

holdning (Agerskov) o : der spildes, mistes

skride ; de gæar så læt som æn fudl fltj9r lo meget ; ska de go fodø'l å (Agger) skal

{Valsb,); no skal 9t go, ant9n de så gor

i hor æUr hlgr (vestj.) o: nu skal sagen

sættes igennem, hvordan det end går. —
3) være i bevægelse, om maskiner, mølle,

ur; æ møl, æ klåk, æ dar gor (D.), her-

til kan henføres udtrykket: æ MJ9I9 tij

^ek æ kang'n9r gråw (vestjr) tordnede

kanonerne; æ skad gek (D.) skuddet gik

af; læ go (D.) lad så være, oprindelig

det gå skjult til? go a æ væj, no kom9r
Ham9l9 præst! (N. Slesv.) talemåde; g—
an: „de gær a'n!" soi Spam præst, da
hår di ham te krods (Valsb.) alm. kendt

talemåde; præsten skal have lovet aldrig

at „gå" til kros, så blev han båren; også

siges ... di hår ham q æ kro å i æ
kirk å et lastræ (vestslesv.) el. ... di hor

ham te kros o slævt ham dærfræ' (vestj.)

;

sømandsudtryk
; Jæ go!" så Pe Tg, han 20 også hedder det: „det går an!" sa' Skan

håd et un jæn, o dæn homp9t han g
(vestj.). — 4) skride fremad, om tid, sol

og måne, et arbejde: æ tij ggr el. skrijdr

hiJ9l læt få'r ham (D.); om en melodi:

dæn ggr kon (vestj.) o: den lyder smukt;
fig. hans pæri æ ggn (Agger), hans penge
er tilsatte. — 5) gå på en vis måde, foje

sig, lykkes, løbe af; il gek 9t o gåt tvår 9t

(D.); de gær sent (Agersk.); de gek hin

derup præst, Sgr. 1. 154. 598, X. 217; „de

gær så Jawnt an!'' soi han æ man, da
kør han mæ æ hgi åw9n æ ican (N.

Slesv.); de gær it mæ' an! (Sundv.) det

angår ikke mig; g— bag: go baq frå 9t

(D., vestj.) f. eks. fra en ejendom, et

arbejde o: spille fallit, ikke kunne gen-

nemføre noget; „haj iva hdt9 (hartad) ive

å go baq øw9r" , Grb. 7. 9, udtryk for stor

hwærk9n icar hæUr bæJ9r (vestj.); de ^pr 30 overraskelse; man må gå bag efter spøgel
som de kan o et som de skul (D.); de

gær som tre daw for jul, å da ståj 9t

hel stel (Hadersl.) hentydn. til solhvervs-

dagen; de ggr som hun slek9r høt9r el.

som syw notv9r i jæn row, el. som kæp
i hjul el. som famn skul ha dæn sist

(vestj.) o: rask, således at der er fart i

sagen; de ggr som æn hywl, hiværamn
fel ær aw (vestj.) o: kun med stor for-

set, Sgr. X. 97, Thiele II. 142, se g— foran;

g— baglængs må born ikke, så rykker

de deres forældre i graven, Sgr. VII.

38. 84; g— dobbelt: blive set i levende

live andensteds end man er, se Kr. VIII.

258. 437; g— efter: go hæn æt9r æ
kow (Agger) hente koen; hwa ggr do

at9r? o: hvad søger du? så kan med et

ordspil svares : at9r mi niJ9S (vestj.) ; karl

sigtighed el. uselt
;
jæn mest9r, æn ån 40 og pige kan gg æt9r hinå'n (Røgen) søge

fgr, q' æ tdfræj hud9n 9t ggr (vestj.).

6) gælde, være gangbar; dæn rø ku gek

få sam pris som dæn amn (D.). — 7)

strække sig, nå; æ fig gek hijd in i æ
hus (D.); æ va'h gek ham åp te æ knæ-
hen (Agersk.). — 8) komme i en anden
stilling, forandre sig; æ vin æ gaw9n
om te nar; de gek i støk9r få'r ham;
dær gek hwål o æ puw9s (D.). — 9) gå

hinandens selskab, gore kur; æ sil gær
ætdr (Agersk.) o: tilstoppes; g— ende-
langs: born kan gg æmlå^s ad djær

muw9r (Vejle egn) langs med deres moder
o: gore med hende, hvad de vil, hgeså

vestslesv.; g— fejl: go fæjl i fc//jf (Agger)

fig. f. eks. blive selv til nar, når man vil

holde andre for nar, alm.; g— for: htva

gor hær få' sæj? o: hvad sker her?
bort, forsvinde, bhve forødt; æ pæri gek 'o^^ han ær et dæn, han ggr får el. hår
liså hast9 som di kåm (D.), jfr. gå til;

han æ gatcan mæ Klerik Lenas tåq (Askov)

O: løbet bort; de gek hæn {vQsi].) gik over,

om sygdom. — gå ad: hu-a gor dær a'

gaw9n får (vestj.) o: den, som man har

anset ham for; g— foran: den levende,

som spiller spøgelse, forlanger, at gen-

færdet skal gå foran, alle dore springer
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op for det, Sgr. IV. 229 flg., jfr. Ndl.

Volksk. I. 125 ned., se g— bag; de sir

ud te, hun gan ku go ofå'r ve Tamds
(D.) o: dø for T.; g— fra: a vel et

go frå dt el. frågo 9t (D.) nægte det;

go frå æ fåstå'h (D.) miste forstanden;

go fra sint or (Agersk.); ,de wel åller

go fræ* ham" (Mors) han vil aldrig glemme
det; de æ gon mæ fræ (Agger), jeg har

glemt det; ,han gik nok ett fræ* ed".

Bl. Bindst. o : han døde ; så mojr går fra

(Agersk.) såmeget skal drages fra, f. eks.

ved en beregning; g— fram: go fra'rn

(Søvind) gore fremskridt; go framad (Bj.

h.) trives; g— hen: de gor hen o: det

går over; de gor hen i æmr o knudar

(D.) o: når alle fradrag medregnes, bliver

der intet tilbage, billedet er vist taget

fra væven (se trommer) ; haj jik hæn å

jor 9 (Vens.); han gek hen å gor æn
uløk o si sjæl (D.) o: bære sig ufor-

standig el. syndig ad ved at gore noget;

g— i: di gor i de hæjst di hår, lisom

æ Holsthrow piq9r, Kr.VI. 330. 130 o: er

klædt i det bedste; y,haj ku ene wal kom
te hu^JBr, fori talt jik i jit får ham"

,

Grb. 108. 14 o: forend tallet løb sur for

ham; go i særi, i skuwd, i Tcærk, i stån

(i stå), i kri; dær gor moj i swåti o: til-

spilde; dær gek il i æ hus (D.); g

—

igjen: go igce'n (D., alm.) om spøgelser;

haj jik ijé'n (Vens.) i mangfoldige sagn,

se gjenganger; g— igjennem: hun gek

gråw moj igæ'rndl (D.) o: gennemlevede

tunge tilskikkelser; g— imellem: han
gek iniæ'l (D.) lagde sig imellem, mæg-
lede, hindrede strid; g— ind: go in o

jæn (D.) gå en tillivs; går kvinder fod-

toj skævt indad, søger de karlegunst,

går karle skævt ud, søger de kvinde-

yndest; æn gor ud at9r æ kwinfålk, mæn
in atdr æ kål, J. K, 65.59, Kr. IV. 375.324
(veslj., også vestslesv.); de gor en i tar

lisom Fjærisle fei, Kr. IX. 118. 275^ ord-

spil imellem betydningerne: , krympe sig

sammen" og „søge ly"; den, som går

indad på benene, går lykken til sig, Sgr.

VIII. 95. 332; g— inden i: go mi i

jéj (Vens.) lokke ens hemmeligste tanker

ud; g— med: „ho mé (man) let, så slor 9

te, ho mé møj, så gor 9 mé" , Grb. 232. 62,

sml. g— til; æ då gor mæj (Agger) ==

rgsm.; g— nedenom: go næJ9nom o

hjætn (D,, vestj.) vist alm., drukne, dø.

gå ud af spillet, stammer fra en bekendt

Molbohistorie, se Fausbø], Molboer s. 20;

g— om: han gek om o teq9t (D.) gik om-
kring og tiggede; han gor åm i æ såwn
(Thy) om fattige: modtages efter omgang
i gårdene og får deres kost, se mading;

a vel et go om 9t mij9r (D.) o: gå for

at udrette et ærinde, for at erholde

noget; „de gæ så hast9 om!" så famn,
iohan speht kåt mæ sæ sjæl (Tåning) o:

omgangen er så hurtig forbi; gå om ad

Vinkel for de Rinds hunde, Kr.VI. 326. 102,

ad Ring for Alling hunde, Sgr. II. 90. 427,

ad Gram for Obbekjær hunde (N. Slesv.)

O: være overvættes forsigtig, gore urime-

hge omsvøb; g— op: de gek liq åp (D.)

om et regnestykke, d. e. der fremkom
ingen brøk ved divisionen; de gek åp

få mæ O: jeg forstod det; æ hiimshon
20 flg gaw9n åp, strompebåndets knude har

løsnet sig; æ øl æ gaw9n åp, øllet er

sluppet op (D., vestj., Andst); „de gor

liq åp!" så mqf hqj lå åpå røqi å hrø

sæ (Vens.) ; de gor åp o niJ9r lisom Wrg
mark (Kolding egn), el. ligesom de Tind-

bæk mænd danser, Kr.VI. 327.m (Skjern),

Sgr. III. 41. 92; g— over: de gek met

ow9r o: gik istykker på midten; de æ
gaw9n dw9r i æ tæn o: smærterne i

tænderne er ophørt (D.); gå ow9r i 9t

(M. Slesv.) 0: være forstyrret i hovedet;

de æ åUr gaw9n mæ omr far (vest].), det er

aldrig sket mig for; det gik hende over,

Kr.VI. 105. 152 o: hun blev ovei'bevist

om en forbrydelse; go ow9r te æ tysk9r9r

(D.) desertere til t—
;
go omrhum (Malt)

slå kolbøtte, se bagkurv, bukke
;

„di ji'k

ØW9 mil å gryjn", Grb. 129. 2 o: havde

tilsyn med, rådighed over; g— på: go
*^ o ja'wt (D.) gå på jagt; æ dø, æ surim

gek ham o* (Valsb.) døden, en besvimelse

overfaldt ham; han gek dæm o hwæ jæn
(vestj.) o: magtede dem alle; hqj gor

ham åpå' (Vens.) er hans overmand; de

gor ham g, lisom „alleneste gud i himme-
rig" gek Nawr dæjn g (vestj.); de gor

mæ 9pg, lisom ywlawt9n 9po ku9n9n (Ran-

ders); de æ tvej 9r o go mæ ow (Agger);

g— sammen: „dær æ hwåhr o mi
oosåk9r!" — ^l^lgw do hår ve o gg mæ

9m, så gor di nåk sam9l (D., vestj.) ord-

spil mehem betydningerne: , fyldes" og

,bhve til et eneste hul"; g— sig: „déj

gu læjlihjæ let haj ene go sé fåhi'j".
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Grb. 86. 19, han lod ikke den gode

lejlighed gå sig forbi; g— til: dær gor

moj te' ve såsn æn brålojj (vestj.) o: for-

bruges; de slåw te o gek te (D.); gm' dt

tel, så slgr 9t tel, o skam fg dæn, som
sørqd vel (vestj.); hår dn moj, så ggr 9t

te, hår æn let, så slgr 9t te (Malt);

go te hdkimls (Agger) = rgsm.; sådn

gek de' te (D.) således skete det; de

gær ei^dn stæjdr gahr te' som i værøn

(verden) å sin å Brarojmiærkdn (mar-

ked) (Ang.); det går stort til til Lasses,

idag syr de poser, imorgen skal de

ud at tigge, el. de bagte æbleskiver

i vand, og de blev endda gode (Vejle

egn); æn stud gor te æ pæri, æn
hæst frå »m (vestj.) o: en stud vinder i

værdi, en hest taber, mens årene går;

æ ær nær ve å gå te' (Agersk.) o : ødes,

f. eks. ved overvættes arbejde; æ wa
nær wej[ 9r o go te' (Agger) nær ved at

sætte livet til; æ lij9s gær te' (Valsb.) op-

brændes; a gek te' o hlotv sultdn (vestj.)

o: det kom over mig, at jeg blev sulten;

g— tilbage = rgsm.; man får ingen

held af sin gang, når man går til-

bage for at hente noget (D., alm.); jfr.

Wuttke nr. 291, Folkl. Journ. VIII. 53
(Skotl.); de gor tdhåq få'r ham (D.) =
rgsm. o: han bliver fattigere; g— ud:
ål mi plant æ gawdn ud, alle mine kål-

planter er visnede; æ larnp, æ lys æ
gawdn ud, er bleven slukket; de gek hår

ud o nardri'f (D.); læ nåt go ud (vestj.)

sætte et rygte i omløb; de æ gawdn ud
<)W9r ham sjæl (D.) o: han har selv

måttet lide for det; de gær uør å in,

lisom åtcs (okse) jyes i sa9n (Ang.), se

gå ind; tyven skal gå ud, som han
er gået ind, M. Skrædder s. 27 ;

g

—

ude: æ kyJ9r gor ud om æ daw (D.)

o: køerne går om dagen på marken;

g— under: æ skif æ gamn omr (D.)

o: er forlist; „go unner om å hjæm",
Jæger, Ferie s. 33 o: nedenom; g— ved:
de vil han et go ve' (D.) o: ikke tilstå;

de jik we' sæ (Vens.) o : blev åbenbaret

;

de måt et go ve' sæ (Lonb.) o: komme
ud, blive vitterligt; g— væk: de gek

væk imæl æ hindr o' ham, få mæ (D.);

€B ha9n gik mæ væk (Ang.) o : jeg mistede

hånden. — Jfr. Aasen isl. ganga; htsk.

gehen; mnt. gån Sch. Liibb., eng. go;

gangende, -gjænge, -gjængeligt, gjængs;

guds navn; af-, fore-, for-, gjemmel-,

over-, und-, vej-; omgås.

gåd, no. se gade, gård.

gåde, no. gåd æn -9r (Lb.); gdi

æn goJ9, de gamle; gbd9 = flt., de unge
(Røgen) == rgsm,; opløse tre gåder og
derved fries fra djævelen, Sgr. XII. 42;
en fortælling, der samler sig om en gåde,

se Kr. VI. 247. 337, jfr. grødgryde, Kr.

10 Æv. 337 flg., 269 flg.; sammenlignes kan
Mhoff s. 390, Kr. Æv. 302, jfr. Mhoff
s. 303. 415, Grimm K. M. nr. 94 anm.,

Gesta Roman, nr, 124 anm., Hahn Mar-

chen nr. 17 anm., Ndl. Volksk. II. 108;
R. Kohler, das Råthselmårchen v. dem
ermordeten Geliebten hosPitré ogSabatani,

Rivista di letteratura popolare, Roma 1887^
Fb. Fællesskab bl. folkene i skik, æventyr

og leg, Nord. Månedsskr. 1887, Grimm
2oMyth.2- 862, Vedels Saxo s. 89 nederst;

gådevise, Sgr. II. 97. 457, 154. 724; jfr.

Aasen gaata, isl. gåta, huk,; gjættelse,

rådelse, sporsmål.

-gåelig, to. se und-.

-gåen, to, se halv-,

-gående, tf. se gangende, gå; fra-,

nær-, små-.

-gået, tf. se flod-, ind-, ud-,

gå-for-borde-pige, no. go-fo-bo'mr-

sopiqgr flt. (Lild s.) opvartningspiger ved

bryllup.

gåi, no, se gade, gåde,

gåj, no, se gaj.

gåkjald, no. se gadekilde,

gål, no. uo. se gal, gale, gjæl,

galp, uo, se gylpe,

galt, no, se galt.

gån, no, uo, se gane, garn.

gang, no. se gang.

gångend, tf. se gangende; no. se

gangvogn.

gångun, no. se gangvogn.

gant, no. se gant.

gånvejel, no. se garnvinde.

går, bio. se gar; no. se gade, garn;

uo. se gide.

-går, no. jfr. Aasen går, isl. i gær

el. i gjår, se andendags-, i-, over-.

gård, no. ggr æn gor (D., vestj.,

50 Thy, Mors)
;
gor i hest. gdri flt. gor best.

-9n (Vens,) ; best, ggri flt, gor (N. Saras,

S, Sams); gg9r best. gån flt, go9r best,

gor9n (Tved, Mols); går best. gån flt.

gor best, -9n (Falsl, Lisbj, Terp); ggr
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best. gån flt. gor best. -dti (Harridsl.,

Haslund, Sporup, Ardestrup, Heil. h.);

gor æn best. -9n flt. gor (Støvring, S. Hald

h.)
;
go æn best. gor9n flt. go best. gordu

(Røgen); gg9 æn best. gordn flt. go (Sø-

vind); gåd æn best. godn flt. god best.

^0(53n (Havbro s.); går æn går (Agersk.,

Emmerl., Rapsted): gåd æn gåd (Sundv.);

go^r æn go'^rsr (? g&^ddr) (Fjolde) ; i Syd

Himmerland, Als s., skal siges: Mdld gåhn
O: altsammen, hører dette herhen? gån

best. også i Udbynedre, Gjerlev h., Glen-

strup, N. Hald h., Kr. IX. 233.^260 —
1) gærde; æn gædt gå9 (Sundv.) et flettet

risgærde; di gær æ nmst ti oicdr, vor

æ gådr æ laicdst (Ang., Mellemslesv.) ; en

gård modsættes dige el. vold af jord el.

sten; „gård" stengærde, Nordby bylov

§ 17, se have; jfr. dige, gjærde; bund-,

ris-, sten-. — 2) et indhegnet sted, have

(alm. Mellemslesv., Sundv., Ang.); en græs-

plads, toft (Fjolde); i Nørrrejyll. klin i

smsætn.; jfr. gårde; abild-, bi-, blomme-,

frede-, græs-, gronne-, hav-, hø-, hør-,

kirke-, kring-, krudt-, kål-, made-, orme-,

rug-, vindues-. — 3) en plads, omgivet af

bygninger, gårdsrum (Agersk., Sem, Norre-

jylland, Thy, Vejr.) ; han fæjdr gån (Stov-

ring) han fejer gården; — best. ggrdn

gårdspladsen ; best. gån gaden el. pladsen

udenfor gårdens bygning (Vivild s., Djurs-

land); jfr. bro, firkant, plads, gårdsrum;

borge-, bro-, lade-, lukt-. — 4) en bonde-

gårds bygninger (alm. Norrejyll.); i Søn-

derjyll. : stavn, sted ; dobbeltgård, som har

to ejere, Kr. VI. 121.176; ggrdn el. gån
bræn; han wa hjæm i gån (Støvr.);

gosdns folk (Vens.); gåsens falk (vestj.),

måske dog mest om herregårdens be-

boere; vær få gamdl i går (vestslesv.) =
rgsm. ; no ær 9t trei 09 sin a kom hej9r

(her) i go (Søvind)
;
„der hløiv en sivor hur-

lomhæj i gor", Grb. 29. U; „hwant de

jik te' we gor" , Grb. 36. 6; „hqj mat go

frå gori", Grb. 131. 39; byt gor (Vens.)

bytte gårde, en slags tagfat leg, se trold 3

;

lege gård (Himmerland) lege tagfat; se

smsætn. ved artiklens slutning. — 5) hvor

der er en herregård i sognet, nævnes
den gerne bestemt æ går (Sønderj.), æ
gor (N. Jyll.); „gbs9ns stuw skul slo9s

åj)", Grb, 12. 3, herregårdens stude skulde

årelades; gpr9n el. gån, best. om herre-

gården (S. Hald). 6) en bondegårds lod

;

han hår æn gttm gor (vestj.); ,da a

kam te goer å gronn", Jæger Ferie s. 42;
han æ foj mæ æn gor o æ rok (D.) om
en gårdmandsson ; 6 td. hartk. == gård;

3 td. h. == ^ 2 gård, under 3 td. bolsted

(Galfen h., Frisenb. gods); alm. er dog
nok beregningen, at 1 td. hartkorn er en
gårdslod; gården skal i ævent. kaldes

,det hellige høhof% Sgr. VII. 108, se

10 navn. — Jfr. Aasen gård, isl. garJJr hak.,

j

Rietz gardr; htsk. garten, oprindelig et

i hegnet sted; mnt. garde, Sch. Liibb., eng.

garden; henføres til laf. hortus, en have;

se have, otting; afbygger-, barsel-, bojle-,

bonde-, ensted-, fattig-, fæste-, føde-,

gilde-, guld-, halv-, hede-, hel-, herre-,

hov-, lade-, nabo-, præste-, stude, tolv-

tønders-, tvilling-.

gårdbo(nde), no. gorbo æn (Lild s.^

2oJebjærg, Sall.); gorbuj i best. -buji flt.

-buj9r (Vens) — gårdnisse; blandt de

forstødte engle (s. d.) var der nogle, der

faldt „i byJ9r å gor", og dem kalder de

„gorbujdr", jfr. Grimm, K. M. nr. 1 80 anm.

;

„gorbuj9rn gor i gor9n å sté ste9r å
pojshr mé jit å bhc, hons di fej9 få
gåt osv., Grb. 123. 3 flg., Thiele II.' 175;
se sødgrød

;
„i Sålc9m (Saltum) prejstgor

ha di i gam9l daw i gorbuj, de jik å
sopast to hejst å di war ås9 smekfi" , Grb.

126. 1 flg.
;
„i gorbuj, bet9 Nils, hons di no

kaUr ham, ha hans tehol dér i gor" , Grb.

224. 4; dette vendelbonavn synes at måtte

tydes: gårdbonde, der findes som „gards-

bonde " Haukenæs VI. 259 ; „ gårdbo " findes

også Kr. VI. 46. 40, VIII. 5 1 . 94, IX. 204. 42,

Sgr, I. 40. 124; jfr. goanisse, Wigstr. I.

108. 138. 199, II. 114, se Rietz 207,

Faye s. 44 ;
gardsvor, Haukenæs VI. 233

;

40 se Thiele II. 175; nisse.

gårdbonde, no. se gårdbo.

gårdbonisse, uo. gorbones æn -9

(Tåning, Silkeb.) = gårdbo (s. d.), jfr.

Thiele II. 268.

gårdbuk, no. gorbok i (Vens.), Gr.

GI. GI. d. M. I. 126. 155. 203-5, = gårdbo;

jfr. Aasen, bokke 2, se også under nisse.

gårddor, no. goda9 æn (Søvind s.)

dor, som vender ud til gården, forsk, fra

iof. eks. bryggers-, havedor.

gårde, no. går æn -9r (Emmerlev)

risgærder, sat i havet til flynderfangst; se

lakse-, skulde-, åle-.

gårdejer, no. goréJ9 æn -r9 (Søvind
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s.) = rgsm. ; ordet er ved at trænge sig

ind for , gårdmand".

gårdfoged, no. = ladefoged, J. K.

24 anm.

gårdfolk, no, gofålk (Søvind s.)

gårdmandsfolk.

gårdhandel, no. gorhaml æn (D.)

= rgsm.: di æ ræjst ud o gorh-.

gårdjærn, no. gådjæn et (Sundv.)

årsringene el. marvstrålerne frembringer i

træ; ligeså om striber i toj, blade, blom-
ster; gråw i æ gårdr (Bradr.); æ gbrdr
gor å låtis el. o twat (vestj.); jfr. Aasea
gaara huk,, åre i sten, gaare hak., års-

ring i træ; isl. gåri, sprække; Rietz 226.

gåra.

gåreret, to. gåi-9r9 (Agersk.); guw-
r9r9 (Agger) — forsynet med gårer; cb

en segl med længere skaft til at afskære i o ^ø?<; æ guwrdrd (Agger)
levende hegn med,

gårdkone, no. gorkumn æn -ktvomr
(vestj.); gorkun æn -kumr (D.); gokow9n
æn -kwom (Søvind s.) — konen på gården,

se gårdmand.

gårdmand, no. gorman æn -mæn
(vestj.); gårman æn -min (Agersk.); gor-

maj i -mæj9r (Vens.)
;
gorman æn -mæn9r

(Lild s.); gor- el. gårman æn -mæn (S,

Hald); goman æn -mæn (Søvind s.) ==

rgsm,, se gårdejer; gomanskow9n, go?nans-

son, gomansdæt9 (Søvind s,), Peder-,

gårdner, no. se gartner.

-gårds, no, se Maren Huje-, Maren
Lund-,

gårdskarl, no, gorskål æn -kål (Lild

s,); gåskål (Agger) = rgsm.

gårds-led, no, gosle æn -Ipr (Vejr.;

Angel) leddet ind til gårdspladsen; „^'^'>~

garner, no, se gartner,

gårvennel, no. se garnvinde.

gås, no. se gods.

gås, no. gos æn gæs (D., Andst^
Vejr., Thy, Agger, Sall., Heil, h.. Hav-
bro s,, Ålsø); gos æn best. -9n fil jés^

hest, -9n (Vens.); gp9s æn best. -9n flt.

gæs (S. Sams); gos æn best. -9n flt. gé»
(Støvr.), flt, ges (Søvind s.); gås æn ges

20 (Agersk. ; Tinglev); go^'s æn ges (Ege-

bæk) , flt. jes (Fjolde) — 1) fuglen gås
(anser); hedder i tiltale Kirsten, Gr. GL
d. M. IL 121 (Vens.); på Bornholm har
gæssene hver sit navn, Sgr, V, 47, 440

^

kan blive 30 år gammel, Sgr, VIII, 1 57, 669

;

har urolige fjer (s, d,) under vingen, Sgr.

IV, 159. 492; i julen skal der sættes en
saks i havren til gæssene for at få lykke

med dem, Gr. GI. d. M. I. 14; Mathias
hqj tow hmco ham we gdsle9'^, Grb. 59. 72. so dag (24 Febr.) skal en god gås have tre

~ æg i reden, Thiele Overtro nr. 292 ; andre
siger Peders dag (22 Februar) Sgr, VIL
55, 238; skal begynde at hgge 1 Marts,.

J, K, 185, 49; lægges på 11 el, 13 æg,
Sgr. IV, 156. 459, Kr. VI. 258. 57, men
må ikke lægges ved østenvind; skal læg-

ges i en kreds aflanghalm, Sgr.V. 124.699
(Varde) ; alle slags foder skal lægges i reden
samt en hovedløs knappenål el, en stoppe-

gardsplads, no, gåspias æn (D,,

vestj.. Søvind s.) = gårdsted,

gårdspurv, no, ,en lille grå fugl,

som om vinteren er i gårdene ved
spurvene", Sgr, XII, 153, .505, sagtens

bomlærken, emberiza miharia,

gårdsrum, no. gosrom é (Vens,;

Angel) = rgsm,; pladsen, omgiven af

gårdens bygninger.

gardstavr, no. gå9staw9 æn (Sun- 40 nål, Sgr, II. 11 1 ; af gåsens brystben.
deved); gårstawr æn (Agersk.) == gjerde

stavr; man kan klæde en gardstavr ud
(Agersk.), Kok Ordspr. s. 56. 630.

gårdsted, no, gåste æn (Lb,) et sted,

hvor der er spor af en gammel beboelse,

kaldes æn gamgl g—

.

gårdvippe, no. gå9vep æn -9 (Sun-

deved) en fugl, gjærdesmutte.

gårdål, no. gorpl (Lb., Agger) en
slags ål.

gåre, no. går æn -9r (Agersk., Bradr.)

;

guwr el. gor æn -9r (Vens.); gor æn -ar

(vestj.; Hmr., Vejr.); guwr æn -9r (Lild

s., Thy, Agger, Mors) — stribe, som

når den slagtes om vinteren, tages varsel

:

mørkt brystben betyder hård snefri vinter,

klart sne og frost, el. klart brystben

klar frost, mørkt sne og mørkt vejr, Kr.

IV, 355. 97, IX. 9.71, Sgr. III. 93. 380, V. 47.

441 (Bornh.). VII, 52, 197, Thiele Overtro-

nr, 53: jfr,Wigstr, II. 285, Grimm Myth,«-

II, 1067-68, Strackerj, I. 25. 10, Wuttke
nr, 277: Aubrey, Remains s, 93 ned,,

50 Folkl, Record I, 179, Folkl, Journ. IL 369.
— Ordet bruges i mange talemåder; de
æ Ilsom o slo wan o æn gos (vestj.) o:

frugtesløs gerning; så9n gik dæn gos te

gil (Agger) 0: således gik det til, altid
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med bagtanken: så galt; thi gåsen slagtes

til gildet; de ka do bil gæs in, di hd

howi å hær dt i å fæjar å træj dt mæj
(Tåning); hun snaksr som æn gos, æ så

dom som æn gos (vestj., alm.); a hår

<en gos å plok mæ' dæ (Vens.) el. æn
gos tcplot mæ dæ (Vejr.) o: en tvist at

afgore, jfr. hone; han ved nåk, hwes gæs

han gæmr (vestj.) tlmde; til et selvklogt

Gjækkeben, se fireogtyveben; Marrika,

Sgr. VI. 31. 383; jomfru To, J. K. 38. lo;

sladdertaske, Sgr. IX. 175.550; i utrykte

gåder: gjækkeben (vestj.); halepig (Viborg)

;

platfod (Vens.). — En bekendt borne-

remse begynder : gro gos mæ di veri, hur
vel do siveri (vestj.), Gr. GI. d. M. II.

305. 445, Sgr. V. 63. 482, VI. 125. 726;

jfr.Wigstr. 1.313; i sagn og fortælling;

mske kan spottende siges: ka do fen æio ^de bUw én skek, de di sene x>réjsti én

pat9r å æn gåds? el. ka do malk æn
gå9s? (Åbenrå); når man vil afvise et

påtrængende sporsmål om, hvorfra man
er, kan svares: a æ dærfrå, hvor æ hus

stor ud o æ gæs ggr mæ hår fædsr

(vestj.); han se9 så hot som æn gåss i

tånræ9n (Sundev.) om den, der bliver

forskrækket el. ser forundret ud; atteii

fågo's, mæn aUr for gp's træsk (N. Slesv.)

gos, dé skul løs får i [e] løsdnhbn (konfir-

mand), dér ha læ (lært) få let", Grb.

85.84; en rød gås, Sgr. VIII. 10; i logne-

fortællingen : vi havde 3 gæs og 13 gæs
og 1300 gæs, og der bandt vi løbe på
hver gås sin fod, og så sejlede de ud
omkring i dammen og løbede mælken,
Kr. VII. 245; hjæm læ vi æ ges go o elt

i æ flød te dæ hlyw9 smor, Sgr. XII.

ordspil mellem forgår o: går tilgrunde og 20 127. 250 (Vejle); i en anden lognehistorie

,får gåsen træsko"; gåsen er en dårlig

fugl, for meget til én, for lidt til to,

Sgr. XI. 49. 77; „lokkemand (s. d.) driver

med sine gæs" siges om luftens flimrende

bevægelse om foråret ; hun hår ei hih §æs
hjæm (vestj.) o: hendes tanker samlede

(se 2. gjed). — Gåsen kaldes: tåk9, tåk9!

(Hanh.); duk9, dukd el. dukd dal! (Gjern

h.) el. pah paU! (Torrild s.); pille,

flyver gæssene med manden, som havde

fanget dem, Grb. 83. 58flg., jfr. Qvigst.

s. 137, Mélus. III. 138 samt Munch-
hausen; fanden eller troldmanden for-

vandler sig til en, gås, Gr. GL d. M. I. 230,

Kr.VII. 32; spøgelse gæs, Kr. III. 32, IV.

61. 79; en gås omskabes til en pige,

derfra stammer de dumme koner, Kr. IV.

336; jfr. Såby, En lystig Traktat om
pille, Sgr. V. 46. 431 (Sams); dalder, 3o S. Peders trende Døttre (1881); i ævent.

dalder! Sgr. XII. 156. 573 (Randers) el.

dal, dal ! (Sundeved) , de skræmmes af

kornet, når man med stigende stemme
råber: rai! (Vens.); gæssene siger, når

de får korn: ta do de, så tår a de!
Sgr. I. 106. 417, XI. 144.447; når de er

indelukkede, siger de: „du står, som a

skulde stå, av av av, du treer mæ!" el.

gak, gak, gak! do sej9 som a ska sej.

om spøgelsehuset sidder gåsen på bordet

og antages af trolden for en skrædder,

der klemmer ham om næsen med saksen

og slår ham om ørerne med skind-

bukserne, Sgr. XII. 219, to gæs ager

med til Rom, Kr. VII. 322
;
pigen kommer

på rejsen til Hækkenfeld til en stor flok

gæs, som hun fodrer, Gr. Æv. I. 205,

Wigstr. Sagor s. 35; drengen opremser
a seJ9 som do ska sej! aw, do træJ9 mæ,^^a{{, hvad han kan få for gåsens æg,
Kr. IX. 81. 19%., Sgr. XI. 159. 523; el.

gås lås, sikke vås, sikke vås, gås lås!

Sgr. 1. 91. 409, jfr. Sgr. IV. 75. 220 (Born-

holm); 158. 487 (Sall); V. 76. 607 (vestj..

Hors.); se også Wigstr. II. 173. 273;
Strackerj. II. 85 a; gåsen nævnes i borne-

rim : langhals, skrævhals, gabrigane, kæki-

kæk, gæk, gæk, tjittjat, Gr. GI, d. M. III.

190 anm. ; rokhals; strækhals, kjæggeri-

Grb. 74; i vesteregnen holdt de mange
gæs og når kornet var kommet i hus,

lejedes der en til at drive dem østerpå,

sådan en flok blev forvandlet til sten,

Kr. VIII. 307; når har gåsen tandpine?

— når ræven snapper den (alm.); hvad

ligner mest en stegt gås? — svar: en

stegt gasse, Sgr. XI. 156. 497, jfr. Wuttke

nr. 157, Strackerjan II. 99 nr. 387, — 2)

kjæk, bask i dam, pladder i mos', ringen- 6ofig. om en tåbelig kvinde; de ær æn gos

hals, Sgr. V. 146 flg., jfr. Strackerj. II. 82;
i mørke taler: jomfru Hejdelin, Sgr. IX.

47. 183; jomfru Hejiben, Sgr. VI. 48. 436;
jomfru Sortast, Sgr. II. 41. 243; jomfru

i hin (vestj.), hun er en gås; nær æ gæs

kom9r te mærk9n, får æ kræm9rdr pæri

(vestslesv.) ; de sidder på rad ligesom

Endelave gæs, der var kun to, Sgr. V.
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21. 17; den Gangsted ræv er altid efter

de Ås gæs (Ås); de snakker med for

selskabs skyld, ligesom de Ejsing gæs,

Kr. VI. 324. 92; Hærhør gæs, Sgr. VII.

176. 781, Kr. VI. 348. 272; Hjeds gæs,

Kr. IX. 129. 340, Brande gæs, Kr. VI.

345. 214, Ordspr. 520, Gosmer gæs,

Kr. IX. 127. 330; se flanner-, pjatte-,

pludder-, stqje-, tratte-. — 3) om gås

bruges som isl. gås, se Fritzn.^

cunnus, ved jeg ikke sikkert (jtr. fugl),

ialtfald bruges ordet om kvinde; se

visen om Mikkel ræv, der tager bondens
gås, Sgr. II. 193, XII. 68. 138, Kr. II.

324, Gr. GI. d. M. I. 24. % jfr. den fal-

stringske skik og legen: gås og gasse,

Gr. GI. d. M. II. 104. 73, HI. 182; fortæl-

lingen om gåsegang, Skytts h., s. 52;
ungkarlen siger: a skal føst ha réja

knarre-, knorte-, Mortens-, planner-i-, raj-,

spring-, stubbe-, vild-, vralle-.

gåseattest, no. gosatæ'st æn (Ran-
ders egn) vaccinationsattest, se gås 5.

gåseblomme, no. gåsblom æn -dr

(Agersk.) tusindfryd, en plante; bellis

perennis L., se gåselege.

gåsebryst, no. goshrøst æn (Lild s.)

= rgsm. ; ær kåmdn dpo æn goshrøst
om 10 rø, ska wi fo æn stræri wentdr, se gås

s. 527. 40.

gåsedun, no. gosddwn de (Lb.) ==

rgsm.

gåsefedt, no. gdsfjét de (Lb., vestj.,

Lild s.) = rgsm.; jfr. Jyd. I. 22. 2.

gåseflue, no. gosflåw æn -9r (Malt)

den lille oldenborre, junibillen, se gåse-

piner.

gåsefod, no. gosfuwdd æn -fædar
(reden) å sin gosm (Vens.) o : først hus 20 (vestj.) = rgsm. ; huden af gåsefødder er

god at lægge på hænderne i frost (Mors,

Thy), Sgr.VllI. 140.598; „Sehe-U skal ha hat

JhJ 9Qsfu å in an m^jskfu" , Grb. 164. 2,

Kr. IV. 268. 388; hun har en andefod,

Kr. VIII. 384, se Grimm Myth.^- om Bertha,

s. 258, jfr. anm. s. 1212; s. 400; ligeså

om dværge s. 419, djævelen s. 1023; i

Frankrig : reine pédauque, afbildet Mann-
hardt, Gotterwelt s. 296, jfr. Scheible,

og hjem og siden konen; bytte gæs, Sgr.

V. 224 o: dele piger ud til karlene;

,hver havde sin gås, han skulde danse
med" ; se de mange henvisn, hos Fritzn.^-

under gås, hvortil endnu kan fojes

Mélus. II. 51, Vie d'Abba Yohanni, med
fortællingen om ynglingen, der aldrig

havde set kvinder og fik at vide, at det var

„gæs", Decamerone IV. indledn. ; Gråne
Jacques de Vitry nr. 82 med anm. — 30 Kloster Vil. 74, Rev. d. Tr. pop. 1. 243,
4) skumklædte bølger i havet; gæsdn di

"

skåt9r el. æ stumr (Løgstør) gæssene
leger el. er store (se bølge), om skum-
mende søer; dær æ gæs i æ haw (Agger)

hvide bølgetoppe. — 5) kopper; fo gæs
(S. Hald) blive vaccineret (Randers egn,

Århus), segjæsling. — 6) borneleg: o nep
æn gos o tæj æn gasi (vestj.), hornene
står i kreds med ryggen udad; A. går

Mélus. IV. 33. 272. 345, Folkl. Journ.

VI. 163. 228.

gåsefold, no. gosfol æn (Thy); gos-

fol æn (Vejr.) — en flyttelig fold til gæs
på marken, se gåsehække.

gåsefyld, no. gosføl de (Agger) fyld

til dyner af gåsefjer.

gåsegang, no. gosgåti (Vens.), go

g— (Vens.) vralte; go gosgåfi lisom æ
udenom og siger: a nepdr gos, a nep9r iofamkdr (D.) gå den ene bag efter den
gaslf a nep9r ås9 dæ, do ka aUr ta mæ!
imens slår han en af kredsen, B., på
ryggen, B. og A. løber så rundt om
kredsen i modsat retning; når de mødes,
skal de tre gange bukke el. neje for

hinanden og tre gange tage hatten af,

inden de løber videre; den, som sidst

kommer til den åbne plads i kredsen,

fortsætter legen, jfr. Sgr, V. 127. 726, se

anden i en række; de går g— ligesom

natmændene, Sgr. 111. 137. 747; „de hUiv
hbt9 gosgåri tesist", Grb. 114. 131; se

fannikergang, stregedrift.

gåsegilde, no. gosgil et (Støvring)

gilde Mortensaften med gåsesteg
;

jfr. Sgr.

V. 224.

gåsegrød, no. en ret mad; i gryden
kommes gryn, mælk el. vand og en del

ræv. — Jfr. Aasen gaas, isl. gås huk. ; so stykker gåsekød, undertiden kommes flæsk
htsk. gans, mnt. gos el. gus, eng. goose;
ordet henføres til lat. anser; rede, tokke 2.

;

gasse, gjæsling, hvide gjæs, hav, måge,
hvippeskrædder ; dal-, grav-, grå-, hjarde-,

Feilberg: Jydsk Ordbog.

el. andet kød i istedet, det koges, se Sgr.

X. 89. 230, jfr. s. 96. 259 : grød, kogt i

såddet ' af en gås , krydret med timian,

spises til gåsesulet (Møen).

34
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gåsehaisgrød, no. goshalsgréd flt.

(Lild s.) grød kogt i gåsehalse; skerpd

bldw trokdn o hals9n å bléw følt mæ
udngrød mæ komsn å flisr slaw krønsk

(krydderi) i, å så bléw dær syjpd fd beq9

cemr å tesist bløw di bet9 pøls9r dså

koqt i sop9Hy å de kalt di goshalsgréd.

gåsehavre, no. goshatmr de (Lb.)

blomstrende stængler af græsarten agro-

pyrum repens, Beauv.

gåsehoved, no. goshum e (Vens.);

goshdwi et (Søvind s.) — gåsens hoved;

„de ruwst så stérk i hans søh^ goshu"

,

Grb. 14. 8; alm. skældso. , tossehoved;

jfr. tumlepil.

gåsehyrde, no. goshøiC9r i -sr (Vens.)

;

goshjomr æn -9r (Lindk.) — dreng el.

pige, som passer gæs, jfr. Kr. Ordspr.

514. 779.

gåsehække, no. goshæk i (S. Sams)

firkantet indelukke af lægter til at lukke

gæs ind i på marken; se gåsefold.

gåsekagl, no. goskæql æn (Malt)

gæssenes kækken.

gåsekjær, no, i udtr. : vil du med
til g— , Kok ordspr. 150. 1694, o: vil du

med i seng? se fjerholm, sove.

gåsekjød, no. goscø best. -cøt (Vens.)

-= rgsm. ; blåfrosne steder med nobber

på arme, hænder, i ansigt.

gåsekonge, no. [goskoti «] (Læsø) =
gåsehyrde; jfr. snekonge.

gåsekrav, no. gåsekro ; nær æ hem9l

sir ud som æn goskraw, så for vi wan
insn træj dato, Kr. IV. 367. 215 (vestj.).

gåsekrås, no. goskrås e best. -t flt.

-kras (Vens) kras af gåsen; i flt. vinger,

hals, fødder, kras af gæs.

gåselege, no. gosljæq9r flt. (vestj..

Mors, Agger) = gåseblomme; tillige an-

vendes navnet om anthemis cotula L.,

chrysanthemum leucanthemum L.; en pige

kan få sin tilkommende mands stilling

at vide, når hun ét for ét plukker bla-

dene af gåseurten (chr. leucanthemum)
og siger: herremand, æremand, ridder,

beskidder, gårdmand, husmand, stodder;

det navn, der falder på sidste blad,

bliver hendes mands stilling; ligeledes

hvor hojt han elsker hende, kan erfares ved

på samme måde at sige: han elsker, af

hjærte, med smærte, ovennådig, over-

dådig, æn uh b9t9 kutp9n, slæt et; lige-

ledes, om et ønske går i opfyldelse, ved

at veksle: ja, nej,^ til det sidste blad; se

gåseurt, Kr. IV. 406. 623, Sgr.VI. 67. 617,

VIII. 85. 232; jfr. Z. f. M. IV. 176. 13. 16,

Busch Volksgl. s. 128, Ndl.Volksk. I. 196,

Urdsbrunnen 1882 nr. 7 s. 19, nr. &
s. 16, Meier, Kinderreime s. 94, Zingerle

Sitten s. 111. 959 %., Folkl. Record IV.

124 (Irland), Mélus. I. 453 (Frankr.);

ovf. s. 5: a elsker dig, brudeseng.

gåselort, no. =- rgsm.; til en, som
hikker, kan siges: di ræst9r (mangler)

dæ åpå Læsø te å stabsl goslumt (Vens.)

;

der findes mange gæs på øen.

gåselus, no. goslus æn (Varde) =
gåseflue.

gåsemaiken, no. ; til den selvkloge,

vigtige person kan siges: do ær klpq å

gåsmålk9ny væn do bqrd vest, vor æ pat9r

sår (Hadersl. egn).

20 gåsemog, no. ==rgsm.; du kan rejse

j

til Pelvorm og stable g—, Kr. Ordspr.

I

530, afvisende svar,

gåsenæb, no. „en lille fugl, den
gamle mand kaldte g— , kom, da Jesus

I

hængte på korset og vilde, med sit næb
{

trække sommene ud, den arbejdede så-

længe, til dens næb blev krumt; men
I
da den ikke kunde få sommene trukket

i ud, floj den omkring Jesu hoved og tor-

so rede sveden af det med sine fjer, derfor

j

har den de røde fjer om halsen, Kr. VIII.

I

374. 669, se rødkjælk.

j

gåsepige, no. gospiq een -piq9r (Andst)

pige, som passer gæs.

gåsepiner, no. gos-pijsnsr i (N. Sams)
=- gåseflue, phylloperda horticola.

gåserad, no. gosraj æn (Lb.) gåse-

skrog.

gåseralle, no. gosral æn (Lb.) den

udskårne gåsestrube (s. d.).

gåsespad, no. gå9sspaj de (Sundv.)

suppe på aff'aldet fra gåseslagtningen,

fødder, hals osv.

gåsesteg, no. gosstipq æn (vestj.);

gossteq æn (Søvind s.) = rgsm.

gåsesti, no. J. T. 284, en plante,

gåseblomme, anthemis cotula L. (Saksild).

gåsestjabe, no. gåsstjaf æn -8tjav9r

(Agersk.) =- gåseflue.

g&sestrube, no. gosstrub æn-strub9r

(Lild s.) =^ rgsm.
;

gosstrub9rn kam di

æn par qt9r (ærter) i å bok9d em sam9l

å hæn 9m we kaksl, di skti broq9s te

we^sahr (vist alm.).
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gåsestær, no. gåsstqgr æn (Agersk.)

=^ gåseflue.

gåsetavl, no. gostawl (Lild s.) et

brætspil; di trak tawl, gostawl, nær atsn

ges sku heé æn ræw møt 9po hrétøn; jfr.

tavl. -

gåsetoft, no. goståtct æn (Andst)

et hegnet stykke mark til gæs.

gåsetorre, no. gg^stor æn (Fjolde)
'

gåsebille, et insekt, htsk. johanneskåfer, lo

er sagtens rhizotrogus solstitialis. I

gåsetræk, no. gostræk (Lb,, Vens.),
;

leq o g—, ligge på lur for at skyde de I

forbidragende vildgæs, i en grøft, el. i en

dertil af ris og græstørv bygget hytte. '

gåsetyv, no. borneleg, se nip en gås

under gås nr. 6 : den (A.), sonrgår udenfor

kredsen pikker hvert barn i ryggen, idet I

han siger: gås, gås, gås ... gåsetyv!
j

Den, han siger „tyv" til, løber strax ud 20

i modsat retning af A. omkring kredsen;

den, der først når den åbne plads, be-

holder den.

gåseurt, no. gosot æn -9 (Søvind s.)

;

gosøwtd flt. (Tåning)
; [gåsywd9 flt.] (Als)

— fællesnavn for flere planter, okseoje,

chrysanthemum leucanthemum L. (Grenå,

Als), J. T. 58. 292, jfr. gåselege; poten-

tilla anserina L. (Als), J. T. 328; belhs
|

perennis (Mols, Als), J. T. 288 ; anthemis ao

cotula L. (Grenå, Als). i

gåseviuge, no. gosveti æn -9r (D.,

vestj.); gosweri i best. -we^i flt. -weti

(Vens.) =- rgsm.

gasevom, to. gosworn (Vens.) tåbelig.

gåsevrovl, no. gåsvrowl am (Ager-

skov; D.) — 1) gåserede, alm. 2) steder

I engene, hvor kreaturerne har trådt

bunden op.

gåseværk, no. det at holde gæs;
„min mand vilde ikke vide af det g—

"

(Ang.), se Hag. under værk.

gåseæg, no. gosæq e best. -æq9 flt.

-æq (Vens.); gosek æn = flt. (D., vestj.)

=-- rgsm.; af et stort g— bliver et

drengebarn, Kr. Æv. 31 ; drengen med
gåseægget, Grb. 74. 1.

gåseojne, no. gosymi (D.) — 1)

ojne på gæs. 2) et slags lærred, der

væves med mønster af skæve firkanter i

hver en lille knop; det kan væves i hal

el. hij9l g—. 3) en plante, gåseurt, an-

themis arvensis L., J. T. 19 (Rkb., Ribe).

gåseøm, no. gosorn æn (Kolding)

hvidhalet havørn, aquila albicilla (?), se

Sgr. 111. 156. 872.

gasse, no. se gasse.

gast, uo. ft. se gide.

gå-tjar, no. se gadekjær.

gåv, no. uo. se gab, gabe; uo. ft.

se give.

gavl, no. se gavl.

H.
h, bogstav. 1 N. Jylland udtales h

i forbindelsen hj-, hw-, i Sønderj. haves

istedet j-, v- el. w-, det sidste i den
nordlige del af Vestlesv. vel omtrent til

Emmerlev s. (se Lyngby, Sj. Spr. s. 33)

;

sydgrændsen for udtalen af h foran j og
w vil omtr. være en Unie mellem Darum,
N. Farup og Kolding, hjåt (Jærne), jåt

(N.Farup); jfr. Thors. Lydl. s. 61, Lyngb.

Sj. Spr. s. 10, se også Hagerup s. 128.

14; parallelle former med forlyd h- el.

k- er:

1nvarik9lsiii9t — kwa^kdlsin9t,

hwevdr — kwev9r,

hwist — kwist, kyst,

1y<xt — icat,

hjaws — Icaws;

former med forlyd hj- el. tj- er:

hjaUr — tjahr,

hjask — tjask,

hjap — tjap,

hjat — tjat,

hjaws — tjatvs ;

af skiftende former med h- el. s- til IJor-

lyd kan mærkes:
hwem9l — sioem9l,

hweipl — swerpl,

hwowt — stvøwt,

hyUr — syi9r.

h- forekommer i borneremser:

Hær håhr hær Hans,

han hår humr htvid hun,

htvær hwid hun hår humr hund huxelp,

htcm- htvid hwælp hår humr hwid hahr,

hvem- hvid hål hår hun9r hwid hål-

hgr (D.);

34*
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el. også begyndes: hæ hål9 Mw Håsdns

Hans osv. (Randers egn) el. Hans hæst-

hanhr, han håd humr Jiwid hæst (Andst)

;

eller der endes: hwæ hol hå hum hwid

hwes9f hwæ hwes hå hum hwid hor (Ran-

ders
;
jfr. Nordlander, Rarnvisor s. 135. 237,

Meier, Kinderreime s. 87. 357 flg., Roch-

holz s. 27. 10 flg., Stober 58. 251.

-ha, udrbso. se hu-, hum-.

ha, uo. se have; steo. se hvad.

Habakuk, no. i udt. han stor som

æn søh el. staksis Hahaku'k! (D.) o:

som en sansesløs stakkel; hvorledes har

profetens navn fået denne betydning?

jfr. spådeje.

habengut, no. eje, gods; han kåm
mæ hans hij9h habsngu't; væk mæ hiph
habsngu'tsn! (D.) o: bort med alt kram-

met! også kan høres: hahdngut; jfr. htsk.

håbe und gut; pikpak.

had, no. håd (D., Agger); har et

(Agersk.); hå itk. (Vens.) = rgsm. ; æn
må et hær håd (D.) ; hær håd (Lb. flt. ?)

;

hær had, de gi. haj (S. Hald); ,så war
et Soren fek haj te åll menneske", Tkj.

II. 4, se hade.

hade, uo,

håd -dr -et (D., Agger); ft. -9d (Lb.);

håd -dr hat hat (Andst); ft. hådt tf.

hå9t (S. Hald); hoi nf. (Søvind s.);

hå9 -9r håi håj (Vens.);

har -dr hast hat (Agersk.)

= rgsm.; også om at mishandle planter:

æ græjs blytwr håd9t få moj (D.); hyt

æ nåw9 rår træ9r, jo miJ9r æn håd9r

9m jo gahr di gruw9r (Andst)
;

jfr. Aasen
hata uo.; isl. hata; mnt. haten, Sch.

Liibb. ; htsk. hassen, eng. hate.

hadefuld, to. hådful (Agger) =
rgsm.

hadelig, to. håd9l9 (Andst); haph
(Holstb.) = rgsm. ; han slæn æ kwåt så

haj9l9 (Holstebro) foragtelig; han æ mæ
så håd9l9 (Andst) hadsk.

hadeplet, no. hdiplæt æn (Søvind

s.) et stykke jord, der er meget udsat

for at ødelægges af kreaturer el. på anden
måde.

hader, bio. se hartad.

hader, no. håddr æn (Malt) = rgsm.

;

a æ ræt æn håddr a di stuw9r få-
^a'mldipr (D.); i byrimet: di Håwhår9
sjælhætyr, di As9rshøl fru9r, di Lin-

knud gtåd9r9r, di Vitrop håd9r9r, betyder

det vel hadefulde, indbildske personer
;

jfr.

Dr. O. Nielsen, MaltH. s. 151 ; Kr.VI. 346.

219; Gjætrop håd9r9r, Sgr. II. 89. 423.

Haderslev, no. Hådrsle (D.) ; Ha9rsle

(N. Slesv.) by i Nordslesvig ; ældre dansk

Hathærslef, se U. RI. I. 82, af mands-

navnet Hathær, isl. H65r.

hado, no. se hør du.

Hads herred, no. et herred nord

10 for Horsens fjord ; når V^or herreds bønder

så en af Hads herreds folk komme
kørende, sagde de : de æ nok jæn a di

Has hær9s pinak9r9 mæ di fæm un1cæp9,

Kr. IX. "99. 65, jfr. s. 290; H- h-s
„Jenser", „drenge*, Kr. Ordspr. 507,

jfr. Kr. VI. 313. 8; folkene i herredet

har været bekendte slagsbrødre; ordets

gamle form er Harzhæreth, se f. eks. O.

Nielsen, Sysselinddelingen s. 60.

hadsk, to. hask (Mds. h.); håsk

(Vens., Løgst.) == rgsm.; æn hask kæhrj

(Mds.) hadefuld, hevngerrig; også om
dyr, en ko er h— , når den vil stikke

(Vens.).

hadskhed, no. håskhjé (Vens.) =
rgsm.

hael, no. se handel.

haft, no. hawt itk. (Agersk.); haft

(Emmerlev) en ojensygdom, der består

30 i, at en hinde vokser fra ojenkrogene

ud over ojet på heste, kør og svin; tæj

æ haft å æ ywn (D.); jfr. haft. Kalk.,

også V. S. O.

-haftig, to. se mand-; jfr. htsk. -haft,

-haftig, som holder fast ved ; haft hak. no.

redskab til at holde fast med, smstilles

med lat. captus ; capere uo., gribe, fange.

hafæller. Mb. se havefællig.

hag, no. haq e best. -9 (Vens.);

40 M^ æn (D., vestj., Thy); flt. håq9r (Vejr.)

— 1) en huk el. krog i et hus; en for-

dybning i træ, indskåret i vinkel; hagen

på det glds. dorlukke, hvori klinken falder,

se 2. fald 3 (Thy); do hå klep9 é haq iJ9

(Vens.)
;

jfr, hage. — 2) æ håq (D.), en

hage, krog, som på stjerten hindrer kobbel-

lænken i at gå tilbage, jfr. hold 1 ; do

sku jawn hå æn håq o hætl ^^ ^^^ 9

(D.) fig. en anledning til klage; jfr. Aasen,

60 SV. hak., skår el. skure; klinke-, ri-.

1. hage, no. håq æn haq9r (D., vestj.,

Davbj., Agger, Thy, Mors); best. ett.

håqin (Tved); hqq æn best. -9n flt. -ør

(Vens,, Heil. h,, Øland); hak. hesi. hqqi
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(S. Sams); hdq æn -9 (Søvind s.); haq

æn haqpr (Agersk.) ; hak æn haJc9 (Sunde-

ved) — 1) krog, hage; også om skurer

i træ, der går spidst ind: skære hager

i bordet (Heil. h.. Vens.); fig. de ce dær
tiiijdr en jæn håq ve (D.). — 2) redskab,

forsynet med en hage, se brand-, båds-.

— 3) håq -9r (Thy), jærn under bederne

på træsko, sagtens af form som en hage,

se hagelæbe. — 4) hage på msker, men-
tum ; ha tdw hoqd (Søvind s.) have dobbelt

hage; hqj hor tow haqdr å samhr te

déj tred (Vens.) o: han er dygtig fed;

„dehæ kol mé fjæ9r åpå kråpi frå haq

te hæl", Grb. 88. 60; når hagen klør,

vil man sporge lig, Kr. IV. 380. 375;

Sgr. VIII. 93. 298, jfr. Wårend I. 357;
barn med kløftet hage bliver ikke tyve

år gammelt, Sgr. IV. 131. 337 (Fyn). — Jfr.

Aasen, sv. hake hak. hage, krog; htsk.

haken, mnt. hake, Sch. Ltibb. ; eng. hook

;

isl. SV. haka huk. mentum ; hag ; bro-, dor-,

forger-, holde-, is-, kante-, pig-, spær-,

svej-, under-, ør-.

2. hage, uo. håq -9r haqt haqt (Andst;

vestj., Agger) — 1) hage noget sammen,
f. eks. en vogn. — 2) løfte hagen, håq

å'ip, æis9n kan a't hen di halskle (Andst);

hun ka liq håq æ homr (Holmsl.), nå
bordet med hagen.

hagebånd, no. haqboj e hest. -håne

flt. -hqj9r (Vens.) snor under hestens

grime bagved kæberne, jfr. kjæbeøl.

hagedusk, no. håqdosk æn -9r (D.)

en slojfe på kvindernes gamle hovedtoj

(s. d.), den blev fæstet under hagen.

hagefalden, to. håqfåhn (Holmsl);

hqqfaUn (Vens.) — nedslået, modfalden,

om msker.

hageflip, no. yderste spids af hagen,

i en borneremse: mo'h9lep, haq9fiep (D.),

også siges hagetip, jfr. lign. remser:

Mélus. I. 126, Folkl. Journ. V. 211; se

pandeben.

hagehat, no. håqhat æn (Malt, D.)

et stykke af det glds. hovedtoj (s. d.);

dengang gik pigerne med de gammel-
dags hagehatte og sniptoj , Kr. IX. 289.

hagekappe, no. hqqkap æn (Melle-

rup) linet på det glds. kvinde-hovedtoj

:

lu å kle.

hagel, no. haqdl æn -9r (Agger)

stort kvindetorklæde, sjal
;

jfr. hagel Kalk.

messehagel; isl. hekla huk., hokull hak.,

overklædning el. kappe til at kaste udenpå
de øvrige klæder, glht. hachul, mht. hackel,

se Fritzn.^- under hokull.

hagelue, no, hq((iu æn -9r (S. Sams)
kvindehue, som bindes under hagen.

hagelæbe, no. håqlep æn -9r (Thy)

jærn under bederne på træsko, se bro-

hage, pighage.

hagerem, no. hgqrem i (Vens.) rem
10 under hestens kæber, når den er i sele-

toj og har hovedlaget på.

hageskarpet, to. håqskarp9t (D.)

udtr. om hesten, når hagerne af skoene

er skærpede i glat føre; jfr. broddet.

hagesmæk, no. hoqsmæk æn (Sø-

vind s.) = rgsm., jfr. sæglesmæk.

hagestykke, no. hqqstøk æn -9r

(Sall.) snoren under koens hage, hvor-

med klaptræerne (s. d.) holdes fast.

hagetip, no. se hageflip.

hageøl, no. hbqøl æn (Vor h.) kæbe-
rebet på klaptræerne (s. d.).

haggen, no. i tim.: de æ haq9n te

maq9n å søst9r te tvår sow (Hind h.),

Sgr.V, 32. 211, el. hakker til prakker . . .,

Sgr. III. 108. 476; rimord uden betyd-

ning? sammenstilles kan mnt. hack unde
mack, Sch. Liibb., ligeså Schiitze 11.92;

jfr. broget, mage.

haggi, no. haqt æn (Holmsl.) mest
om kvinder: de ær æn sær h— , uordent-

lig, sjusket person; se plump-.

haggigavn, no. i udtr. du hår gor

nåt gåt haqigawn el. haqigawns værk
(Holmsl.) skødesløst, uordentligt arbejde.

hagl, no. hawl e hest. -t flt. hawl (Vens.;

vestj., alm.); hq9l (Fanø); [håV] (Læsø);

howl [ef] = flt. (Sundv.) — 1) en frossen

vanddråbe, som falder ned fra skyerne;

40 derom gåden : hwq æ de, som kom9r

retihn o skrerihn in i bun9ns gor, liså

man9 i flak, som humns hæst hår hodd hor

o låk? (Ribeegn). — 2) en hawl (Sø-

vind s.) haglvejr; de kdm én foh hawl.

— 3) et hawl (Søvind s.) et blyhagl til

at skyde med, alm.; han fæk et skåj

hawl i bin9n (benene) (Søvind s.); se

bøsse-. — Jfr. Aasen isl. hagl itk., htsk.

hagel, mnt. hagel; eng. hail.

50 haglblåne, no. hawlhlon æn -hlåmr

(vestj.) haglbyge.

hagle, uo.

hawl -9 -9t -9t (Søvind s.) ; ft. tf. hawlt

(Agger)

;
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hawl -9r hamlt haw9U el. haqsl haqhr
haqdlt (Vens.);

hawl -9r hawdl haml (D.);

hdwl -9 hbwdlt hdwdt (Sundv.)

= rgsm. ; også fig. æ swed hawhr a'

ham (vestj.); se å haqdl i læjs9n (Vens.)

sidde og stamme i lektien.

haglet, to. hawdlt (Vens. ; Søvind s.)

spættet; æn hawht hdn (Søvind s.); jfr.

haglet Kalk., „guttatus".

haglkorn, no. hawlkumn æn (D.)

= rgsm.

hiaglkule, no. hqwlkul æn^ -Jcnlsr

(D.; Agger, Søvind) = haglblåne.

haglxaol, no. hdtvlmål een (Sundv.)

= haglblone.

haglpung, no. hgwlpåfi æn (D.)

pung til at føre blyhagl i.

haglskure, no. hawlskur æn -9r

(Sem) = haglblone.

haglvejr, no. hawlvhjd et (Søvind)

= rgsm.

haglæl, no. hawlæl æn -æl (vestj.,

D.) haglbyge.

hagre, uo. så kål te han haqrsr

(Thy), ryster; jfr. govre, hovre.

hagse, uo. haqs -9r -9t (Holmsl.)

give mund, skælde, irettesætte, hun gor

å haqs9r o* dæm æ hijsh daw; o haqs

atdr æ æn9r, slå, vifte, bruge mund for so

at drive dem hjem.

hagte, uo. [Jiakt^ (Angel) nære sig,

hytte sig, iblandt folk, for kulde; er

sagtens plt. hachten; jfr. hacht no. be-

skyttelse, Mi W^b.

haha, udro. de æ så warm, has

hip! (Løgst.), udtr. for velbehag.

hai, uo. ft. tf. se have.

haj, steo. se han.

1. haj, udro. til får: ha'j dæ, gråbipn!*^

til hesten: hoj el. ho'j dæ! når den ej vil
:

stå, mens den skos; haj haj! el. ha'j

dæ! udråbsord til gæs, der vil gå i korn
(Vens., Agger).

2. haj, no. en alm. bekendt rovfisk,

squalus, se hå; en gammel grå haj har

i æventyret slugt et bundt guldnøgler,

Kr. V. 169; en haj hjælpes i vandet og
er taknemmelig, Kr. Æv. 119; skældso.

:

du lyver, din haj! Sgr. X. 159. 431 ; se so

lud-, pumpe-, om smstn. høre herhen
hajel, no. se handel, håndvol.

hajele, to. se hadelig.

hajs, no. se has.

1. hak, no. hak é best. hak9 flt. hak
(Vens.) en møgdynge, der aflæsses på
ageren, 3 el. 4 af et læs; jfr. 4. hakke,

råge.

2. hak, no. hak æn haksr (Lb., vestj.

;

Agger); også hjak (D.); hak æn (Vens.);

hak et = flt. (Søvind s., S. Sams); hjak et

(vestslesv.) — 1) skår i et skærende red-

skab, kniv el. le, et hak i knyw9n el.

hjohn (Støvr. h.), også om marken, dæh
gor ud i æn hak (vestj.) en kile el. spids;

jfr. skår; smal strimmel græs, lille skår

på engen. — 2) når man blander kort,

kan siges: di ska hå æn hjak miJ9r (D.)

o: man skal endnu engang gore den

stødende bevægelse, som sker, når de

blandes; jfr. 3. hakke, hækle.

1. hakke. no. hak æn -9r (Fanø) stor

toje, som ulden først kartes i, når den

skal blandes, se tese; hak -9r -9t uo.:

karte uld i store tojer.

2. hakke, no. hak æn best. -9n flt. -9r

(Vens., S. Sams; Søvind); hak æn -9r

(vestj.) — 1) en hakke, jfr. hyppejærn;

mergel-, mog-, muld-, rydde-. — 2) et

hakke-es (Fanø), se 2 es; jfr. hakker.

3. hakke, uo. hak -9 -9t (Silkeborg) en

slags hækling med nål hedder: at hakke;

„en pigh vil no brodie å hak, ha horet

ful ov! ruese", Tkjær N. K. s. 30; ligeså

(Vens.), se hege.

4. hakke, uo. hak -9r -9t -9t (vestj.)

;

ft. tf. -9d (Agger); hak -9r -9 -9 (Vens.);

ft. tf. -9t (Søvind s.) — 1) at hakke med
hakke, d hak å tvun (Vens.) hakke møg
af vognen; hakke med en hakkekniv

(vestj.). — 2) stamme, tale stødende, vi

hak9t let i wo léjs9 (Tåning); sed å hjak

i 9t (Bj. h.); hqj hak9r å stam9r ic9

(Vens., alm.); di kåm igæ'm9l sådan liq

mæ hakdn o kwæhn (Malt) med nød og

næppe; jfr. Aasen, hakka; htsk. backen,

ligeså mnt. ; hagle, 2. hak, hugge, huje,

snorke; stam-i-hjak.

hakkebræt, no. hakahret æn -»r

(D.); hakhrh et (Søvind s.); hak9bret et

[-9] (Sundv.); hakdhræt e (Vens., vestsl.)

— et bræt til at hakke kål på.

hakkebælg, no. den tomme ægge-

hinde af en havsnegl, kongen (fusis),

kaldes i Agger „hakkebæller", se Geogr.

Tidsskr. II. 138; jfr. ærtebælg.

hakke-es, no. hak-æs æn (D.) =
kål-es, en S-formig kniv befæstet på et
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skaft, hvormed kål hakkes i en spand I

hak æn (Fanø) glds.

liakkegilde, no. hakgil æn (Fanø) I

seJskab, hvor unge samles til uldens fore- I

løbige behandling, jfr. 1. hakke; kartegilde i

hakkekniv, no. hak^kmjw æn -knyw
\<U.); hakkni/w æn (Søvind s.); den

krumme kniv, hvormed kål hakkes. I

Hakkelmand, no. navn, som diæ- i

velen giver sig. Kr. VI. 162. m; sammen- lo
hgnes kan, m. h. t. navnet, Hackelmann
Wuttkenr. 16, jfr.Grimm, Myth 2- n 875Gnmm Sagen I. nr. 172, der wilde jager

^Hackelberg; se fanden, hund, pus.
'

hakkelones, no. hak9lo-n9s , de,
mojr (Agersk.) en ret kødmad, sammen-
blandet med kartofler.

hakkelse, no. haMs dr (D., vesti

rgsm.: hakk^lsp »t^r-^t 'f i.„fJ. . .K ,
=^»^r- IA. 73. 776rgsm

; hakkelse, skåret af halm; dihak^U
smæk9r ræt æ hæst (Angel); vi gx,r I

it-^''^''
^'«.^'«^^. lisom de æ, mæn vi\

sker dt i hak9ls te- dmi (Søvind s)- i

„hdsbdj stek9 hwdt ej é krøhhwol' å\b9jøj9r å pust å hlæs i }mk9ls9n\ Grb
|

56. 12; de hløw te hak9ls få'r ham o-
|der blev mgen sammenhæng i hans tale; I

de leq,dr som hø å hak9ls (Vens.) o- strøet f

omkring uden sammenhæng; han skærz^
AflKHl.S to ro lirii^a /.r^^l," \ _ 1 .•!

535.

hakkelselius, no. hak9lshus (Silke-
borg) rummet ved stalden, hvori derskæres hakkelse; så lo di dæm i hakZ
MT !f f^f?"'"''

^'' ^^- ^^^' 96 (Gjern

t'\Jf'^ ^\^' "^""^^^ ^"•yber ind ad
hakkelsehusgabet, Kr. VII. 97, lugen in.l
tu 11—; jfr. foderlo, rystehus

f.n^m^Y.^^T^^'^' "^- ^^^k^i^fcam9r
let] (Bradr.) loderlo.

m ^^^^^®}^®^'^*^' "°- f'<»k9lskistæn.9rm; haMscist æn -9r (Vens.); haMs-
kest æn (Søvind, sj.) = rgsm.

; gåde derom
se 1. ast s. 34. 37, Sgr. IX. 224. n^y jfr
skjærekiste. '

•'

hakkelsekniv, no. hakslskmfw i
(Vens.; Søvinds., sj.); haMskmjw' ænm = rgsm.; se skjærekniv; man må
s ryge h—, mden man forlader den
el ers bruges og ødes den af spøgelser,'

hak9ls te æ hbns (vestj.) o: bestiller intet
el. gor unyttigt arbejde; når man har
skaret h-, må man passe at sætte
kniven bag mulejærnet (s. d.), ellers vil

,
den blive brugt af andre, Sgr. X. 30. 83-
nar småborn sidder på skødet, trykker
man deres hoved ned i takt, mens man
siger: ^Aro? hak9ls, skæ hak9ls, skæ haw9r
tmæV (Årh.) e\. skær haMs, skær haMs

hakkelsekop, no. hak9lskåp æn
(Andst) - 1) en kop el. en lille flad kurv
til at tage hakkelse med. — 2) et med
hakkelsekniven afskåret c. Vs" langt strå-
stykke, se hakkelse 2.

hakkelselo, no. hak9l8lo i (Vens

)

foderlo.
' '

hakkelseløb, no. haMslød æn (LUd
s.) halrakurv til at tage hakkelse med.

hakkelsemand, no. et spøgelse, der
skærer hakkelse, se Sgr. XI. 69. 115 (Nibe)

hakkelsemaskine, no. hak9lsmaskin
æn .9r (D., vestj.) = rgsm.; for tiden et
ganske almindeligt redskab på bønder-
garde; den siger, når man trækker for
langsomt: „do træk9r få let!'' trækkes
den hurtigere: „dom, did9lo-mf'' Sgr.
Vil. 230. 851.

hakkelse -rassel, no. hak9lsrasdte Bron (se bronne) ai ble. 7^Z ' nr
^^^^®l«e - rassel

,
no. hak9lsrasd

skir haMs, skir fut, fut, fut! (Lild s)- i

logneæventyret danner karlen en kæde 'af
hakkelse og firer sig dermed ned fra

V^'u'Il-
Æ^- ^'^6; af boghvedeavner

Kr. VII. 254, se reb. - 2) æn hak9ls (Vens )den enkelte afskårne stråstump, se hak-
kelsekop, stæle; - jfr. htsk. håcksel el.
hackerling

-betl (D., Mors, Thy); hak9hbefi i (Vens)- en stor kiste til hakkelse; de to sider
dannes af væggen, låget bruges til hånd-
kværnen, glds. (Thy).

hakkelseskjærer, no. mus, di bær
cUBni ar, lisom æ hak9lskær9r å Tråjbård,
dl ær9r æ krom å gor i æ ren (skorpe)'
(vestslesv.), se brevbærer.

hakkelseskovl, no. hak9lsskdwl i
(Vens.) foderkop.

hakkelsestæle, no. haMsstæl æn -»r
(bem) = hakkelsekop 2; se stæle; dær
ær et rp.n 'hni-'iioot^ii /\j„u\ .•i.i-_ .. ...

hakkelsebing no hnkaUh.« ' ^ ^""^ ^ hakkelsekop 2; se stæle; dæi

I
(D., Mors. 4); Wafejffden^r""" ISL *11^-' <*'*)

'^f ^\ **hakkelse-sæk, no. hakglssæk æn
-sæk (D.) fodersæk.

hakkemad, no. hahnaj de (Søvind
s.); hakmar de (vestslesv.) == rgsm.
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hakkemos, no. hakdmos de, møl
(Vens.) fårefinker, ret af lever, hoved,

ben af får; fig. dårlig læsen, stammen.

hakkenyser, no. i udtr. sek9 haks-

nys9r han lawdr (D.) noget ubrugbart,

en mand stiller an, som tilmed er dyrt;

de æ da æn sær h— o: en lojerlig ting;

ve do et ha let hakdny'sdrfjæt? o: prygl;

jfr. fillegimpe.

hakkepige, no. hakpiq æn -piq9r

(Fanø) pige, der går til hakkegilde (s. d.).

hakker, no. hak9r æn -»r (Agersk.)

et hyppejærn (s. d.); jfr. 2. hakke, talg-.

hakkeret, to. se hakket.

hakket, to. haks (vestj.. Mors, Sal-

ling, Hanh.); hak9d (Thy); hak9r9 (D.,

Lb.) ; hak9r9 (Gisl. h.) ; hak9n (Vens.) —
om skærende redskaber, som der er

skår el. hakker i; om huden, sprukken

og ru; æ hån, æ hipn æ hak9d (Thy);

jfr, arperet, harkeret.

hakketærne, no. \hak9tqr æn} (vestj.)

en søfugl, hvilken? jfr. Sgr. V. 36. 285.

hakketojer, no. haktdj9r flt. (Fanø)

store kartede uldtojer.

1. hal, no. tempel, sal, i udtr. : dæn
(man) kan it båd9 vær i hal å hør pre-

k9n å hjæm å koq kol (S. Hald), findes

også i S. Jyll. ; se Gr. Gll. d. M. II. 1 39. 223

;

jfr. Aasen hall, stue, stort værelse, isl.

holl, huk.; htsk. halle, eng. hall.

2. hal, no. J. T. 357, hyldemarv

(Thy).

3. hal, no. hål æn (D. , vestj.);

hal æn (vestslesv.) — om hurtigt og

voldsomt løb, æ hæst tåw te hals (D.);

om afstande, dær ær enda' æn h—
dærud (D.) et temmelig langt stykke

vej; om vinding, fangst, vi gor, fæk æn
æn gow9 h— (vestj.), æn ggi hal (vest-

slesv.) fangede meget, tjente meget; jfr.

hentning; ud-.

hal, to. se halv og smstn. ; no. se

halve.

halarm, no. hala'rm (Himmerl.)
= alarm.

halbær, no. halhær æn == flt. (Andst)

bærrene på hvidtjorn.

hald, no. uo. se hæld, hælde.

hald, no. øverste ende af landsby

el. mark (Vens.) Mb.

halden, to. hahn (Mds., Lysg. h.);

hahn el. hjahn (Randers) — frønnet, om
træ; fig. et mske ser h— ud, pjaltet,

forkuet ; se hahn ud i klæi9rn (S. Hald)

;

se halde.

halde sig, uo. forringes i værdi;

forværres, om sygdom (Hors) Mb.; jfr.

isl. halla, hælde, udvikle sig, så noget

bliver til skade for nogen; halden, hælde.

1. hale, uo.

hål håhr halt halt (Vens.);

hål hal hål hål (D.);

10 hål hal hål hål (Andst);

hal -9 -9t -9t (Søvind s.) —
1) hale, som i et tov, ka do hål 9t te'

dæ ? (vestj.), også fig. han håhr te' sæ åt

de han Å;a» (vestj.) skraber sammen; dær^
'blyw9r et nåt o hål (vestj.) der bliver

intet at få; dæ wa ene nu9 å hål (Vens.).

— 2) være i stærk bevægelse ; de æ gråWy

som han hal ud (D.); han lii9v, mæn
han ku hål ud (vestj.) løb så stærkt, han

20 kunde; hqj håhr åsté', lisom dæ war il

i row9n o' ham (Vens.); a hål æt9r 9t,

liq mæn rem9r o toj ku hål (Andst);

ræn ålt hwa du- ka hal ! hal jen in, ind-

hente en, også: ka du hal ham? hwæm
æ de, deJ9 kom9 hahn ? (Søvind s.), kom9r
håli (Vens.) kommer farende. — 3) de hal

gråw læti h ^^^^^ ^^ fP^' ^ ræfn (D.) trækker

ud, tager tid. — 4) hål sæ, hål sæ, hål sæ,

hål sæ (Agersk.) komme sig, om syge;

30 blive federe, om magre kreaturer; de

håh sæj (Bj. h.) om korn, dyr o: vil

ikke trives el. gro. — Jfr. Aasen hala;

htsk. holen, mnt. halen, Sch. Lvibb., ligeså

hollandsk, plt. haalen Schiitze; inhaalen,^

indhente; eng. haul; gfris. haha, hen-

føres til lat. calare, sammenkalde.

2. hale, no. hål æn hahr (D., vestj.,

Vejr., Agger, Thy, Mors, Heil. h., Andst,

Aller, Vonsbæk); hol i hest. hål flt.

iohåhr (Vens.), hest hdli (S. Sams); hol

æn håh (S. Hald, Søvind s., Galten, Bj.

h.); hal æn hahr (Nustrup, Skrydstrup,

Agersk. Branderup, Ang., M. Slesv.) —
1) = rgsm., hale på dyr, kuhål, rowhål

osv. ; i mange talemåder: di ska te æ
hål, dær æj9r æ ku (vestj.) o: den skal

til det skidne eller besværlige arbejde,

som har ejendommen; dær slap æ hål

a Kura's ! (Andst) o : der gik der hul på
60 hemmeligheden, K— er et hundenavn;

no slap æ hal a æ gdm9r (vestslesv.)

det samme; han ska mæj får å hål æ
hål åp (vestj.) o: som overflødig person;

han skal ha jæn åltiJ9r te å hål hans
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hdl åp (Mors) o: til at gcire opvartning

for ham; bhjw we mæ! — ja, do sku

wal han jæn te o hål ce hdl åp (Ag-

ger); han lætøt å æ hal få di fånæm
(N. Slesv.) O: var indsmigrende for de

f— ; æn amn hår åw kun veskdt mæ si'

hål (D.) O: været ung og rask; han tøt

ejjt, dæ ua néj å ghr sin hål låri ætdr

(Lild s.) o: tøve efter; æ ska svar te,

Fritzn.2- 1. 708 ; enden af håndtenen (s. d.)

;

af fiskerusen ; lange sammenrevne høstrim-

ler, hvoraf stakkene dannes, højd æ slaw9-

åpå skor å strøj i kåbbr å håhr (Vens.)

;

ryw, samdl, kyjdr æ hahr in (vestj.);

ryw æn hal in (N. Slesv.); ryw høst i

håh (Søvind s.), se holme; a ska nåk
hen dæj æ hål åp! (vestj.) siger pigen,

der tager korn op, til høstkarlen: han
hun fæk hin hal swen (N. Slesv.) o : fik lo skal ikke kunne gå fra hende, så kornet,

danset meget ; kom mæ æ hål imæ'l æ bij9n

(D.) o: forsagt, slukøret; dær ær i hol

we 9 (Vens.) o: der stikker noget under;

no ka do ta i hål (Vens.); a tow i

håhn (Mors) til el. om den, der kommer
for silde; hun sluw hal i wan mæ' ham
(vestj.) O: hævede forlovelsen, hvad hen-

tyder udtrykket til? jfr. Kalk. under hale,

færøisk: slåa hålin i vatn, Antiq. Tidsskr

han slår, bliver liggende ubundet; ,do
ka ta halen a den willele pøls dier leg-

ger". And. Bars. o: endestykket; haé
hår æn låri hål ætd sæ (Agger) o: et

langt følge. — Jfr. Aasen hale, isl. hali

hak.; salt; bjærg-, fimre-, fip-, føl-, grise-,

gron-, heste-, hunde-, høle-, kalve-, kam-
peslege-, katte-, kløft-, ko-, lamme-, lang-,

lunde-, mær-, padde-, pind-, rotte-, ræve-.

1849— 51 s. 305. lO o: ikke stå ved sitsostoje-, strande-, svale-, tudse-, vand-, åle-.

forsæt; hun slåw æ hål imæl æ bipn
(D.) det samme ; løv mæ æ hål o æ røk,

i æ væjr (Vejle) fare stundesløs omkring,

lignelsen er taget fra en bissende ko;

hqj ha nu9 åjpr hans hol (Vens.) om
den, der har en ræv bag øret; haj
måt^hr ene bnc ej hål (Vens.) om den,

der er ræveagtig; æn ska go tej 9 htim
o ek te æ hål (Agger); mé ska go

te hwét, ene te hål (Vens.) o: til den so mer under halen.

halefinne, no. hålfen æn -ar (Ag-
= rgsm.

halefip, no. hålfep æn (Mds. h.)

halespids.

halefjer, no. hålfipr æn (Malt);^

hålfjædar (Agger) = rgsm.; i udtr. tåv

æn h— O: blive skamfuld, skæmme sig,

halegal, to. holgal (Vens.) om en

hest, som bliver gal, når tømmen kom-

øverste, ej til underordnede ; halo'j, stomp,

tæj æ hål mæ' dæ! (vestj.) kan siges,

når et barn farer afsted i stor travlhed

;

de ka æjsen nåk vær, han fæk æn klæm
o æ hål (vestj.) o: kom i forlegenhed,

blev hindret i sin færd; de' krihd i hans
hål (Mors) o: det yndte han; do ka ta

i æ kat9s hal o kyj9r, så hår do nåt o

gyj9r (vestj.) kan siges til born, der

halehår, no. hålhpr æn = flt. (D.)

= rgsm. ; man må ikke rykke halehår

af et øg, som er med føl, så vil føllet

komme til at æde reb, heller ikke skære

halen af en drægtig ko, Kr. IV. 357. 114. 15.

-halende, tf. se ind-.

halepadde, no. haUpar æn -9r

(vestslesv.) ; halpq æn -9r (Angel); hal-

paj æn -9r (Dalby) ; halpajt æn -9r (Ager-

sporger om, hvad de skal bestille; i 40 skov) — haletudse (s. d.), se tysk.

æventyret fremvises halen af soen istedet-

for drengens finger, Kr. V. 137; karlen

stikker halerne af svinene ned i dyndet og
siger, at svinene ere sunkne, Sgr.VII. 9, jfr.

Gr.Æv. III. 87, Arnås. 11.487. — 2) om hvad
der kan hgnes ved en hale; håndtaget

på bægeret (s. d.), et fladt lerkar, som
bruges til dyppelse (Vens.), se halepande,

-som; angelen på lebladet, hvormed det

halepande, no. hålpan æn -9r (Varde

egn) lille sort lerkasserolle med skaft til

at koge fløde i; af dem skal der 4 til

et tal (s, d.), 80 til et snesetal (s. d.)

halepenge, no. hålpæri di (vestj.)

drikkepenge, lidkøb, som gives ved salg-

af får el. svin, jfr. hornpenge.

halepæl, no. hålpxel æn -pæl (D.,

Mors); halpoEl æn (vestslesv.) — den

fæstes til skaftet, ligeså på greben, jfr. so bagerste pæl ved bæsningen, skillerum-

hus (D.); et spidst stykke eng, som går

ind i plojemarken (Heil. h.)
;

jfr. O. Niel-

sen, Jyske Tingsvidner 84. 4. 14, Rowen
maye hale, Royhale, marknavne, se hali.

met mellem to kobåse, hvortil jævnlig

om sommeren koens hale bindes af malke-

pigen, jfr. hovedpæl, hårpæl ; den bagerste

pæl ved „halen" af rusen (Lb.).
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halerem, no. hadlrem æn -rem

(Sundv.) ; hålrem æn -rem (D.) — rumpe-
rem på seletoj.

hales, to. hål9s (D.); han æ så

h— , æn h— mimsk, en person, der

haler sit arbejde længe ud.

halestrikke , no. Mistrek æn -9r

(vestj.) rebet, hvormed rusens bagerste

<3nde er fæstet til søgestang og halepæl.

halestykke, no. hålstøk æn
{Agger) = rgsm. ; f. ex. af fisk.

halesom, no. hålspm æn = tit. (D.)

•et som, som fæster „halen" af greb el.

le til skaftet; jfr. hus, tip.

-halet, tf. se ud-.

-halet, to. se fip-, kort-, krøl-, lang-,

rep-, rotte-, rump-, rut-, ræve-, stump-,

våd-,

haletagl, no. holtawl et (Randers)

halehår på heste, se tag).

æ hm aw!" så æ man, han sku sæj:

halfluja (vestj.); opfattes af Aggerboen
i skæmtesagnet som : ta jær Ic^ar-low aw !

Gr. GI. d. M. IL 128; „å ja, gu ja i"

sagde drengen, han skulde sige h— ,
jfr,

Wigstrcim, Sagor s. 133; se Nyrop V. Sk.

s. 13. 25; „huhahdja!'^ så æ kæhri, hun
sku sæj halduja (D.), jfr. Sgr. X. 232. 548

;

ordet er hebraisk, betyder: lovet være

er 10 gud

!

hallen, to. se balden.

halles, bo. se halvvejs.

hallessem, halletsæm, no. se halv-

j

lagssom.

I

hallig, no. hald æn -rdr (Braderup)

I

fællesnavn for nogle småøer ved den søn-

! derjyske kyst i Vesterhavet; jfr. ejland.

hallings, bio. se halvings.

j

hallo, udro. halå'w (Andst); halo',

20 el. halå'w (Agger) — opmuntringsråb til

haletom, to. siges koen at være,

når dens hale er kold, en rygmarvs-

lidelse; som middel derimod bruges ter-

pentin, Sgr. VII. 67. 383, jfr. Kr. IX. 13. 117

;

se horntom.

haletudse, no. holtos æn -tos9r

(Vens.); håltos æn -tosdr (Thy); håltus

4Bn -tusdr (Vejlby v. Fredr.) — frø- el.

tudselarve; håltosar ska tab djér kål

sæn Hans næt (Lild s.); jfr.

paddehale, kohale, tudsehale.

haling, no. håhri æn (vestj,), han
gor æn gom h— , fangst, træk; se over-.

halke, uo. halk -dv -dt (D.) om
heste, di halhsr grbw får å kom tdfram,

gå, arbejde med besvær i sne el. mudder;
mennesker halkar i' el. ve' o: er udhol-

dende i besværligt arbejde
; „ han hojj neh

alle hjalket dæfre igjæn", Jyd. I. 11. %

hunden

:

pus halå'w! æ for ær g æ
raw! — hun æ ræt o hem halå'w (Ulv-

borg h.) hun er ret i sit æs; sikan halo'

dær hloiv (vestslesv.) o: spektakkel, uro;

jfr. htsk. hallo, eng. halloo; ordet ud-

ledes af mht. halen (nyhojtsk. holen) med
et tilhængt 6, oprindelig å, hvormed
ordet er øget for at kunne lyde længere

i råb; analoge dannelser se Weig. under

halepadde, so feuerjo.

halloj, udro, halo'j el. hald'j(D., ^esi].,

Agger, alm.) råbes, når man vil kalde

på en i frastand, når en falder; jfr.

hallo, hej, kosak.

halloj-karl, no. haloj kål i (Vens.)

en rigtig gut, lystig fyr.

halm, no. halm de (vestj.); best.

halms (Vens.) == rgsm.; halmad ska

wemhs samal i beta hroydr (Lild s.); om
han havde nær aldrig aset sig derfra « en person kan siges : hlywar han hen få
Igen; se alke, vistnok kun en aspireret

form deraf, jfr. halarm; halke. Kalk.;

hjalke.

halkeret, to. om korn kan siges:

de stær så halkøra (vestslesv.), når steng-

ierne er knækkede af stormen; ordets

grundbetydning ?

halle (?), uo. hah -r haU hah
(Vens.) kæle for; skal a hah dæ? (Hjor-

ring, Bjærgby) ; også to.

:

forkælet dreng.

halleluja, no. i udtr. søri halfluja
nuB klæp9(r) å (Jordkjær ved Åbenrå)
larme, synge hojt med megen stoj; „hal

dæm i æ klæjar (sengklæderne), så fimr
di ham nåk i æ halm (vestj.) ; mød niæ

ræjn h— i æ stowl el. i æ hat (vestj.);

ha ren halm i stéwhn flt. (Søvind s.)

have en ren fod at stå på; han sed9r

o æ hyJ9 å ræk9r at9r æ halm (D.) han
har det godt og længes efter forandring,

som må give slettere kår; han ka et fo

9t åæ halm (vestj.) o: er magtesløs, lignel-

i hah dræti, en so sen taget fra tærskningen; gamal halm å
hamairev (vestj.), gåt gam9l halm (Agger)

skal man sige gentagne gange hurtigt,

uden at løbe vild i bogstaverne; man
må ikke brænde halm (se dog lighalm).
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der kunde være kærner imellem, Kr. IV.

399. 573; jfr. Aasen halm; isl. halmr hak.;

hojtysk, eng. halm, henføres til lat. cala-

mus, rør; kalmusrod, halmstrå, stak, strå;

hav; bænke-, boghvede-, havre-, krum-,

lang-, mare-, poler-, rug-, røst-, senge-,

små-, stiv-, tag-.

halmbober, no. hoj stråkurv, som
bruges til mel m. m. (Sæby egn) Mb.

halmbrodning; no. halmhrømri een

-3r(Hmr.); halmhrø'^ (Vejr.) — et knippe

tærsket halm, hvorfra tagstrået er skilt;

haj ær ene føj,
niæ i halmbréJ9ti (Vens.),

inæ æn halmbrøti (Mors) o: han er ikke

opfødt med aftærsket halm, der er krum-

mer i ham.
halmbånd, no. halmhqn æn -bon

(D.) ; itk. (Søvind s.) ; halmbåj (q stødt.) é

hest. -bånc flt. -boj (q stødt.) (Vens.) —
halmbånd i to strås længde til at binde

korn på marken med; når en ko var til

tyrs, skulde et h— løses og lægges ud-

slået, således at koen blev trukket over

det; derefter blev det knyttet, så blev

koen med kalv, Kr. VI. 262. 95, se knude,

vogn.

halmdor, no. halmdar æn -dar

(D.) en dor, der flættes af halm og om
vinteren sættes foran stalddøren for at

lune.

halme, uo. halm -9r -dt (D.) over-

strø med halm ; å halm å'p, binde halm

op efter tærskeren, også (Vens., Mors) i

betydn. at ryste halm op med en halm-

tyv (s. d.); å råw halm^r gat (vestj.),

giver megen halm; han ka et halm æ
hømd9r (Mors) o: tærske så hurtig, at

hovederne kan holdes med halm; jfr.

hælme.

halmeri, no. halmdvi'j de (Malt,

D.) dårligt gods, om korn; de leq9r i

jæn h— (D.) i én uorden, om korn el.

lign.

halmet, to. haltm (D.) fuld af, over-

strøt af halm; æ mødsti æ h— , se over-.

halmhytte, no. halmhyt æn -9 (Sø-

vind s.) skjul af halm til stenhuggere

f. eks.

halmhæs, no. halmhes9 æn -9r (D.);

halmhéjs æn (Søvind s.) = rgsm.

halmklæpling, no. halmklæphfi æn
-9 (Søvind s.) = halmknippe.

halmknippe, no. halmknep æn -9r

(D., vestj.) = rgsm.; han ær et Mest te

værdBH i æn h— (D.) o: han er ikke tabt

bag af en vogn; en genganger sejler

over sundet på et h— , Kr.VlII. 181.299,

Thiele II. 152', jfr. møllesten; gåde: tæt

å læt å læt, di håin ow9r æn stræt, de

vår så rut (loddent) som. 9t fådr, mcen

haj dåk åUr 9t hå9r (Valsb.); den ud-

lægges dog også: fugl (s. d.).

halmkurv, no. halmkån æn -kår9

(D., Søvind s.) == rgsm.; jfr. løb.

halmlime, no. halmlim i -ar (Vens.)

halmkost til at feje i laden med.

halmmåtte, no. halmmåt æn -9r

(Vens.); halmmat æn -dr (D.) --^ rgsm.

halmskagle, no. i tim. [de æ lø9s

drcB9t å dræj mæ halmskak9l] (M. Slesv.),

se Kok Ordspr. 73. 830, jfr. Kalk. und.

ordet.

halmskrædder, no. halmskræj9r æn
(D.) spøgende udtr. om tækkemanden.

halmskump, no. halmskomp æn
-skomp9r (D.) et halmknippe.

halmslid, no. halmslé el. -sle e

(Vens.) glds. for kjærv i betydn. af et

års afgrøde af en tægt i marken; jfr.

Mb. slade.

halmsløve , no. halmslow æn -9r

(Lysgd. h.) et vredet halmbånd: „hun

fik hendes ben i en halmsløve, så hun
faldt og spildte hendes mælk", Kr. VIII.

28. .56.

halmstak, no. halmstak æn -stak

(D. ; hak. (Vens.) — rgsm.

halmstrå, no. halmstrp æn -ar(Rkb.);

itk. best. -strp9 (Vens.) = rgsm. ; haj ær
eéc å ræn får e halmstrp, el. ene e h—
war (Vens.); de æ nåk bæst a håUr æn
halmstrp imæl jær! siges spøgende til

born, der trættes el. slås, for at stille

trætten (alm. vestj.); er heri et dunkelt

minde om et gammelt retssymbol? se

Grimm, R.A. s. 121 flg.; spøg: 1) k.: do

ka et spreti emr æn halmstrp ! B. siger,

at det kan han let; så lægger A. halm-

strået lige klods ind til en væg, se Sgr.

II. 141. 710, VI. 238. 859, el. han siger:

ta så ve di stu9r tæ9r å prew 9t så,

Sgr. IV. 13. 19; 2) ,du kan ikke bære

et halmstrå ud af stuen uden at lade

dit vand el. bhve sulten!" strået skæres

i bitte små stykker og spredes i stuen,

Sgr. VI. 236. 848; halmstrå, der ligger

over kors udenfor sengen om morgenen,

er varsel om død, Kr. IV. 389. 465, Sgr.
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IX. 232. 773; pigen lægger i ævent. et

halmstrå over troldhestens ryg, så står

den stille, Gr. Æv. 11. 86; prinsessen

skjuler sig i et h— , sts. II. 12; brugt

til trolddom, Kr. VI. 169. 236.

halmtigger, no, halmteqdr æn (D.)

en, som om foråret går om og tigger

halm, jfr. hungervogn.

halmtræ, no. halmtræ itk. (S. Sams)
= halmtyv.

halmtyv, no. halmtyw i (Vens.) en

Iræfork, som bruges til at ryste den

tærskede halm op med.
^

halmvisk, no. halmvesk æn -dr (D.)

;

halmvisk æn -9 (Søvind s.); halmwesk i

-9r (Vens.) en halmsål i fodtoj, træsko,

stovler.

halmvrider, no, halmvri æn -dr

(Lemvig); halmwridr æn -9r (Mors) —
halmbånd, der snos i hænderne.

1. Hals, no. by ved Limfjordens udløb,

se U. Bl. I. s. 254- anm., betyder snev-

ring; dær æ fir mil fræ Hals å te Skals

å enda ka falk i Skals hør, te æ kåk
gohr i Hals, Kr. VI. 333. 153, også siges

:

stå i Als og høre kokken gale i Hals,

jfr. Sgr. V. 23. 39, ordspil mellem byen

H— og hanens hals, se middag; sporger

man i omegnen af Hals et barn, hvor

gammelt det er, svarer det, hvis det er

født udenfor ægteskab: „jeg bliver [6] år

til Hals marked!" Der skal føres et

ryggesløst levned der, jfr. Vorbasse, se

Kr. Ordspr. s. 499; samme ord som
2. hals.

2. hals, no. hals i best. -i flt. hals

(Vens.); hals æn hals (D., vestj., alm.,

Sønderj., Fjolde); flt. -9 (Søvind s.) — 1)

= rgsm.
;

„a iori9r halsi om åpå dh"

,

Grb. 93. 88 ; fo nåw9t i æ hals, i æ gal

hals (D.) i vrangstruben; a hår unt i

æ hals (vestj., alm.); ræn mæ tdy9n ui

a hals9n (Søvind s.); han skreq sdm han
hoj en knyw i hals9n (sts.); „de kun
enda ha hldw9n vær, haj han å hræk9t

arm å he9n!^ soi æ kun om hin man,
han haj hrækdt hans hals (Ang.), Gr. GI.

d. M. III. 208. .30: de æ gåt, di hals æ
så vij, te do ka væn o ky t9håq ijæ'n

(vestj.) om den, som tager sine ord til- so

bage; gie dæj no, mi gamh hals, no
korn9 dær snar æn skøl9nd9s ræjn (D.)

siger den, som er ved at drikke en pons;

æ kåwl æ få låri i hals (D.); gi hals

(D., Søvinds.): 1. gø, om hund, 2. kaste

op; wår hun gyJ9r å c/ør hals (Lild s.);

„fan9n sto å råt hals å bré se" , Grb.

203. 18; han gir å æn gråw hals (vestj.);

han ga å æn slern hals el. ga æn slem

hals (Elbo, Norv. h.), skælde ud ,
give

ondt af sig; rov a ful hals (vestj.) råbe

af alle kræfter; dær æ såd9n æn hals o'

ham o: han har en slem mund; I håhr
såd9n æn hals, bon! (vestj.) I gor sådan

et spektakel; håt hals! (Søvind); hål di

hals! (vestj.) o: hold kæft; han hær æn
goi hals (Ang.) o: han synger godt; de

æ løwn i di hals! (Søvind); ræn bw9r

hals o huw9 (D.); tvi kam ajste' øu^r

hals o huw9 (Agger); øw9 hals å hdwi

el. hals éw9 hdwi (Søvind s.) o: i stor

skynding, uforberedt; di ko, te best9r9n

wa far9 (nærved at) sto å hals9n (Sø-

vind) o: overmåde stærkt; go o mæ
krom hals (Malt) komme voldsomt farende,

billedet er taget fra køreheste ; de frys snar

æ hals istøk9r (vestj.) om streng kulde, der

ej varer; fo m 9r ek fær9, æ ud dm æn
hals (Agger) o: ilde stedt; do ær om
æn hals mæ 9t (vestj.); spel o æ hals

(Plougstr.) o: vove sig yderlig; dæn jæn
knæk9r æ hals ow9r dæn amn (D.) o:

den ene drages med i fallit af den anden

;

de gek twat i æ hals o' ham (D.) det

kom ham på tværs i halsen; de ær æn
hor hals i ham (vestj.) o : han er en hård

person; har man ondt i halsen, skal man
tiende vende vrangen ud af den hojre hose

og binde den om halsen, så hælen kommer
på det dårlige sted, Sgr. VIII. 119. 519,

Kr. IX. 66. 722, jfr. Liebr. Volksk. s. 339.

209 (Norge); i ævent. rækker trolden sin

hals så lang, at ilden stod ham ud

af munden, Kr. Æv. 39; ordet ud-

gor sidste del af mange skældsord, se

slutn. — 2) opkørselen ved en lergrav,

i krap hals (Vens.) en snæver opkørsel

(også D.). — 3) leq ndw9t on9r te hals,

el. te o hals g (D.) bruges, når man ved

en vægtstang vil løfte en tung byrde, og

den er løftet så hojt, den kan, så lægges

en sten, et stykke tømmer „til hals"

under stangen, for at kunne løfte byrden

endnu hojere; æ hals er den korte ende

af vægtstangen, den lange hedder æ ståri

(D.). — 4) slidstykke i ojet på en mølle-

sten, se 3. bos. Jfr. Aasen, isl. hals hak.

;

htsk. hals; m.eng. hals, henføres til lat.
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collum ; 1 . Hals ; bjaldre-, bjæfle-, bravle-,

brol-, flab-, gale-, gjæle-, hjadre-, hjalder-,

kluk-, kritte-, logn-, knæk-, pjæbbre-, pral-,

ring-, skrig-, skræb-, skrål-, skud-, slug-,

stop-, svalder-, svane-, tryk-, vove-, vræl-.

halsben, no. halsbin et (Søvind s.)

= rgsm.

halsbind, no. halsbin æn (D.) =
rgsm.

halsbrækkende, to. halsbrækan (D.)

;

Aa^sirflpHw (Agger)= rgsm.; h— arbadiji.).

halsbrænde, no. halsbræn de (Ager-

skov); halsbryn (Hvejsel); halsbrin de

(D.); halsbrøn (Agger); halsbrøn (S.

Hald) ; halsbrøj flt. (Vens.) — sure, bræn-

dende opstød, jfr. vand; når man spiser

den første hvidkløver el. stlfmodersblomst,

man finder, får man ikke h— det år,

Kr. IV. 394. 524, VI. 281. 279, jfr. Sgr. XI.

120. 243.

halsbånd , no. halsbgn æn -bon

(vestj.); itk. (Søvind); halsboj (q stødt.) é

best. -båhc flt. -boj (Vens.) ; halsbån et

-bån (vestslesv.) — 1) = rgsm. — 2) på
€t fåretojr: rebstykkerne fra det dobbelte

lægn til fårenes halse; stykket fra tojre-

pælen til lægnet kaldes tojr. — 3) skrå-

stiver fra bjælken til en pæl, der støtter

den, i lader (vestslesv.).

halsdug , no. halsduk æn -duk

(Sundv.); halsduk et -duk (Åbenrå) =
halsklud, jfr. dug.

halse, uo.

hals -9r -9t (Malt; Agersk.);

hals -9r -t -t (Agger) —
1) give hals, gø, om hunde (Agger). —
2) sluge, om hunde, hals i' sæ (Ager-

skov); løbe af yderste evne, han halsar

el. hals9r ud (Lindk.) ; se også 2. hals 3

;

di halst gåt ej åpå' 9 (Vens.) o : tog godt

for sig af maden. — 3) han hals9r 9t atp

(vestj.) udtryk fra høhøsten, når den,

som slår, hugger inde fra græsset udad,

og når man har „gået et skår" atter

begynder, hvor man endte, så man kan

hjælpe sig uden afriver; modsat at „odde

det ind"; det . fremkomne skår kaldes

foldeskår: jfr. hugge, hægle, nakke. — 4)

hals (Holmsl. kl.) = kovende; sømands-

udtryk, jfr. gippe.

-halset, tf. -hals9 (D.) ; -/tatø (Vens.),

se bar-, hqj-, kat-, knæp-, kort-, krap-,

kruk-, krum-, lang-, raj-, rap-, rat-, skjæv-,

smal-, stiv-, tyk-.

halsgab, no. halsgaf et (Sundev.)

i tim. : det er godt at have et vidt h—

,

siges om den,, der tager sine ord tilbage.

Kok Ordspr. 41.458, se 2. hals.

halshugge, uo. halshoq -hoq9r -hoq9t

(D.); halshoq (Søvind s.) = rgsm.; æ
koti læt ham halshok å salt, Gr. GI. d.

M. III. 202. 2 (Ang.).

halskjæde, no. halskæd æn -9r (D.)

= rgsm. ; drengen skal i ævent. finde

prinsessens halskjæde, Kr. V. 314.

halsklove, no. halsklåw æn -9r

(Lindkn. s.) trækloven, der går om halsen

på kreaturerne, og hvormed de bindes i

stalden.

halsklud, no, halsklur et -klur

(Agersk.) tørklæde om halsen, se klud.

halsklæde, no. halskle æn -9r (Malt)
;

halskle et (Søvind s.); halskUj é -9r

(Vens.) ; halskle æn -r (Lild s.) = halsklud.

halsknøk, no. halsknøk flt. (Vejr.)

forkølelse, forbundet med lidt hoste.

halskobbel, no. halskåpel é (Vens.;

vestj.) på seletojet: de stærke remme,
hvori hestene bærer vognstangen op.

halskore, no. halskor æn -9r (Hmr.)

;

halskumr (Lindk., Bj. h.); halskurari æn
-9r (Varde) ; halskowrari æn -9r (D.) —
halslinning, på skjorte f. eks.

;
jfr. kore.

halskrave, no. halskraw æn -9r

(D., Søvind s.); halskra æn -9r (Fanø)

= rgsm.

halsrem, no. halsrem æn (Sundv.);

halsrem æn (D.) — på seletojet.

halssyge, no. halssyq9h (Malt, Sø-

vind s.) det i de senere år almindelige

navn på diphteritis.

halstarm, no. halstarm æn (Sundv.)

madpiben på dyr.

halsvåg, no. halswåq æn (Kalvsl.)

bjælken, der ligger over en å og støtter

en dæmning og hvortil skytterne fæstes.

hals-åre, no. halsor æn -9r (vestj.,

Nissum, Agger) næstforreste (?) åre på

havbåden, jfr. Aasen, hals 4: „forreste

del af en båd nærmest stavnen", se åre.

halt, to.; halte, uo. se hjålt, hjålte;

lam, lamme.

haltefanden, no, æventyr om ham,

Gr. GL d. M. II. 49, Gr. Æv. III. 174.

haltig, no. se halytig.

haitianger, no. haltlåri9r (Salling)

medhjælper ved sildevoddet, se skipper

;

jfr. håndlanger.
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halunk, no. halu'tik æn (D.) skælds-
|

ord; jfr. htsk. halunke, henføres til et
;

bøhmisk ord.
|

halv, to. hal flt. hal (D., Vens.,
|

alm.); fial flt. hal (Fanø) — 1) som ud-
;

gor halvdelen af noget; to hal gor een
|

heal (Valsb.); vi tcepr æ hal å 9t (D.);
I

i hal høs, et halvt svinehoved, é hal
\

støc, støc9 æ hal, di hal støcdr (Vens.) ;

'

æn hal atikar, pr, — men : htrær hal pr, lo

— kle, mon, gpr; æn hal das arbed, æn
hul hunør; hal uhn (vesij.); ne9 dcen jæn
séj9r én pel, så séJ9 dæn on ert hal 2)åt

(Søvind) om to, især mand og kone,

der begge er forfaldne til drik; dær æ
sån æn sprdqin (brovten) o' ham, te de

hal ku ggr tvær nåk (Agger); hal så

guw9, stumr, moj (D., vestj.) ; tvi hår 9r

te hals (Agger) D: vi skal have halv-

delen hver; sp te hals (Søvind s.) o: så 20

hver får hælften. — 2) ufuldkomment, om
løfte, svar, arbejde o. a. ; han æ hal dø;

de æ kon halgor arbed; han wår kon

hal i æ klæpr o: halv påklædt; men:
a ær kon hal i æ klæJ9r ida'w o: utilpas

(D.)
;
„i dyjb mørjsput, de sto hal å tvoj"

,

Grb. 24. 39, en møddingpøl, der stod

halv fuld af vand; ,de swar, do giæ

mæ dier, æ hal nok*, And. Bars. o: er

halvandet-tals, no. et udtryk fra

pottemagerarbejdet : potter, hvoraf IV2
udgor tal-enlieden, se snesetal, tal, jfr.

Nyrop, Dsk. Pottemageri s. 14.

halvbagt, to. halbaqt (D.); halbokøn

(Sundev.) = rgsm., tig. han æ kon h— ,

enfoldig, tåbelig; jfr. kage.

halvblods, to. halblbs (Søvind s.)

udtryk om heste: æn halblås (D.) == rgsm.

halvbol, no. haltbo9l et (Sundeved)

gård, hvorpå der kan holdes to heste;

se 2 bol.

halvbroder, to. halbror æn (D.);

halbrdw9 æn (Søvind s.) = rgsm. ; også

:

a hår æn hal bror, søst9r (D.).

halvbrændt, to. halbræn (D.); hal-

breenc (Vens.) — udtr. bruges om mur-

sten, h— sten kaldes blegsten; se hel-

brændt, mellem-.

halvdel, no. haldipl æn -dipl (D.);

haldjel i best. -djél flt. -djéhr (Vens.)

= rgsm.; et stykke reb så stort som til

et halvt tojr (Vens.); „kræsøn war haj

i ole, sont ås9 i å wæl hans nan hal-

djæl" , Grb. 72. 19 o: ægtefælle; se halv-

part.

halvdor, no. haldar æn -dar (D.)

= rgsm.; æ åw9r o næpr h— , bruge-

lige i stalde; nu næsten forsvundne som
næsten tilstrækkeligt ; herlig kan jeg danse »o indgangsdøre til forstuer.

og halv langt fejrer' kvæd', Kr. I. 281. 8

O: endnu langt fejrere; kan de kloge

ikke passe på, kan nok de galere halv

mindre. Kr. V. 3, VII. 244 o: endnu min-

dre; fremdeles kan mærkes udtrykkene

om klokkeslættet: æ klåk æ hal fir, fæm
osv. o : en halv time over tre, fire. —8)
i tim. de æ sådøn hal om hal mæ' ham
(D.) O: han vil og så vil han dog ikke;

halve, no. æfi hal (vestj.) en halvdel,

halvager ; a vel nåk ha dæn jæn hal å

æ ku (D.).

halvesen, bio. halvvejs, halvt om
halvt, næsten; væderen bukkede ham, til

han som halvesen trimlede ind ad stuen,

Kr. VII. 317; han sad og var som h

—

koirimen til at sove, Kr. IV. 136. 199.

halvfems, talo. halfæ'ms (D., vestj.,

han æ såd9n hal om hal (D.) o: ikke <o alm., Sønderjyll.); også: halfæ'msistyw

rigtig klog; drek hipl om hal (vestj.)

o: drikke to eller flere af samme kop;

han lor halt om 9r (Lemvig) 0: lod hånt

om det. — Jfr. Aasen halv, isl. halfr; htsk.

halb, eng. half; 2. fri s. 370. 30; halvt;

mellemmad, midt.

'halvaldrende, to. hulål9r9 (D.,

vestj., Agger) halvgammel; æn h— kwin-

fålk; „æn halålleret mand mæ nej swot
skeg% Tkjær II. 79.

halvanden, to. hala'mn (D.) ; fialg'n

itk. Jialo'nc (Vens.); hala'jøn (Mors) -=

rgsm.; således fremdeles: haltridd hal-

fjg-r osv. o: 2V2, SVa.

(Vens.); halfæ'ms (Søvind s.) -=- rgsm.,

90, halvfemte sinds tyve; i M. Slesv.

bruges plt. former: tiæk9ntik (Braderup);

næk9ntl (Ang.), jfr. halvQers, fyrretyve;

nækdndikst, ordenstal (Fjolde); se fem-

sindstyve.

halvfemtetur, no. hafæ'tnttuwr een

(Lild s.) gammeldags dans.

halvfjerding, no. ,de folk, der

30 hører til et vådlag, deles i to halvdele,

den første og sidste — ", J. Saml. VIII. 16(i

(Sall.), se dag s. 170. I2flg.

halvfjers, talo. halfjæ's el. de gi.

halfis (D.); halfjæ's (Søvind s.. Vens.,
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Thy, Mors, Heil. h.); også: halfja'sistijto

(Vens.) ; halfjæ'rs (Emmerlev) -- rgsm., 70,

lialvfjerde sinds tyve ; i Mellemslesv. bruges

plt. former; sopHtilc (Bradr.); sovdnti

(Ang.); sovdndiJc (Fjolde); sqvdndikst, or-

denstal; se Lyngby, Sj. Sprogl. s. 54,

Hag. Ang. s. 143; fyrretyve; fjersindstyve.

halvfjoUing , no. halfjoleri i best.
j

-i fit. -9r (Vens.) halvtåbelig person. !

halvfjottet, to. halfjåtd (Vens.) lo

halvtosset.

halvfjotting, no. halfjåt9ii i best.

-/ flt. -9r (Vens.) halvtosset person.

halvfuld, to. halful (D.) vgsm.
;

halvgal, to. halgal (D.) - rgsm.; i

æn halyal kål; æn skal et læ hnlgal .

falk sijd halgor arbed (vestj.).'

halvgammel, to. halgam9l (D.) ; hal-

ganidl (Agger) = rgsm.; se halvaldrende.

halvgjort, to. halgor (D.) rgsm.; 20

de ær et gåt å vis tontd falk el. bon o

gamal falk halgor arbed (D.); halgor æ
galggr (Malt); se halvgal.

halvgåen, to. halgawdn (D.); hal- \

gbn (Vens.); halgon (Ang.); halgon mer9
\

(Angel) frokosttid; om frugtsommelig

kvinde, der har gået den halve tid af

svangerskabet, ligeså om ko og øg; æ
klåk æ halgatv9n ni (vestj.) ; klåk9n ivar

halgo9n tow (Vens.) o: halv to; vænhnso
ær et halgaw9n in9n imuimn (Elbo h.)

|

trøst til en forsagt person.
I

halvgård, no. halgor æn el. æn
\

hal gor (D. , vestj.) ; halgp9 æn (Sø-
|

vind s.) =- rgsm.

halvhejring, no. se halvhænding.

halvhellig, to. bruges om dagene :

mell. jul og nytår, i ældre tid dagene

mellem jul og kongedag, æ halhæh daw
el. æ halhæh jul (D.). 40

,;
halvhjamsk. to. halhjamsk (Mors)

^ halvtosset; nåt sær halhjamsk nåt (vestj.)

noget, der skal se fint og stort ud, men
intet duer, f. eks. pynt.

halvhundrede , talo. =- rgsm. ; a

æ gåt o ival æn hal humr pr (D.) o

:

lidt over de halvtreds; a ær ow9r æ hal

hu'h9r (sts.) ; et halt hum (Sndev.). :

halvhænding, no. to. de æ så9n
\

æn halhæn9tis (Andst, Lindkn.) en person, 50

der hverken er bonde el. herremand,
|

kaldes også halhæjr9ris (Andst) ; nåt hal-
\

hæédtis toj, kram (vestj.) noget, der hver-
j

ken er fint el. grovt; han æ halhæn9ris
j

(D.) hverken rigtig klog eller rigtig gal,

hverken bonde el. kjoleklædt, også siges

æn halhæn9; æn halhæn9^s knæjt (Lonb.)

en person, der hverken er dreng el. karl;

talem. : halhæn9ii tål hår htværk9n huw9
æUr hål (vestj.)

;
jfr. halvlænds, halvskrat-

ting, hændig.

halvhænds, bio. haj æ halhæjs

we å ska jywt9s, ive å ivæ ful (Vens.)

nærved at skulle, at være; de æ h— sc^j,

det er halvt om halvt sandt; se halv-

hænding.

halvings, bio. A. sporger om, hvad
klokken er; så kan B. afvisende svare:

hon slu hahrfs får é betd kon sen (Vens.)

den slog halv for lidt siden.

halvkande, no. halkan æn (Elbo

h.) — rgsm.; halvkandemål el. hvad det

rummer; tim.: de ivd sat9ns (el. bans}

Kjæst9n, æ dæn hal kan no gw? (D.;

vestslesv.) forundringsudråb; fig. han æ
kon æn h— , en halvvoksen karl.

halvkant, no. i udtr. : å gå halkants

ur a æn dgr (vestslesv.) o: gå med siden

ud af doren, når den er smal; se-

kante.

halvkarl, no. halkål æn (Andst)

en halvskåren hingst, kun berøvet den

ene testikel; jfr. halvskåren, halvtig.

halvkarte. uo. halkår (Hanh.); hal-

kar -9r -9t (Agersk.); halka9 (Sundeved)

karte ulden i store tojer; jfr. helkarte.

halvkast, no. halkast et (Støvr.)

en halv løkke, et halvt „stik" på et reb,

halvkiste, no. halkij9st æn (Andst):

halkeJ9st el. -kest æn -9 (Søvind s.) et

stort skrin, kiste med hvælvet låg; jfr,

helkiste.

halvklog, to. halklpq (D.) -- rgsm.

halvklæde, no. halkle æn -9 (Sø-

vind s.) et trekantet sjal.

halvkodde, no. -- halvkarl (År-

hus) Mb.

halvkogt, to halkoqt (D.) = rgsm.

halvkorri, no. halkåri æn (Vejr.) ==

halvkarl; synes ikke at kunne sammen-
stilles med halvkodde, se kodde, korrie,

halvkvæden, to. halktoæi9n (D.)

=- rgsm.
; fåstp' æn halhaæpn vis, tål.

halvlagssom, no. hallawssam æn
-=- flt. (Hmr.) nævnes også: hahssæm;
i Nes sogn: habt sæm; Salling: haløwt

sæm; Ttiy: halotsæm — 3" som; ordet

forklares i øvrigt: som, som vejer ^/2 lod
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stykket, hvilket dog kun dårligt passer

til formerne; se hellags.

halvlodskarl, no. halløskål æn
(vestj.) en af besætningen på en fisker-

båd, han har ^/2 lod i udbyttet af fang-

sten; jfr. hellodskarl.

halvlødet, to. hallox (Vens.) om
koen, når den har „lødet"' (s. d.) i 14

dage.

halvmåne, no. halmon æn -9r (D., io

vestj.) — 1) = rgsm. — 2) æ hal mån
(Bradr. , vestslesv.) et halvmåneformigt

stykke ovenpå plovens ås, ved hvis hjælp

langjærnet stilles.

halvpart, no. æ halpårt el. -påt

(vestj.); æ halx)art (D.); halppt æn (Sø-

vind s.) = halvdel.

halvperse, no. halpæs (D.) udtryk

om den måde, hvorpå hjemmegjort toj

perses hos farveren.

halvpægl, no. æn hal pæl (D.,

vestj., alm.) i udtr. : at drikke en halv

pægl O: brændevin; se Jeppes-.

halvpæglskarl, no. halpælskål æn
(Agger) en simpel dranker.

halvrund, to. halron (D.) = rgsm.

halvrådden, to. halroddn (D.) =
rgsm. ; i udtr. hæUr halrårdn, som hel

opæt (vestslesv.).

halvsilke, no. halselki (Agger); hal- so

stiks (D.) = rgsm.

halvskjorte, no. halskbwt æn -9r

(Lild s.) = rgsm.

halv-skratting , no. halskratdri i

best. -i flt. -9r (Vens.); om noget, der

er hverken det ene el. det andet, hverken

hund el. kat, hverken bonde el. herre-

mand ; også sjældnere brugt i betydn.

:

tvetulle; jfr. halvhænding, skrat.

halvskåren, to. no. halskor (Thy, 40

Mors, vestj.) en halvskåren hingst; jfr.

halvkarl, halvtig.

halvslidt, to. halslet (D.) = rgsm.

halvstorris, to. halstoris (Mors)

halvvoksen; æn h— knæjt; jfr. storris.

halvstund, no. æti hal stun el. æn
halstuns ti'j (D.) en halv time; æn hal-

ståjsti'i ^^^'^ (Vens.).

halvsvart, bio. halvsværtet; i udtr.

han æ koman halswat fra 9t, han hår^o

skil sæj h— ve 9t (D.) o: han er kommen
for simpelt fra noget, har skilt sig for

ringe ved et arbejde
;

jfr, midtmål, sværte.

halvsyg, to. halsyk (D.) = rgsm.

halvsøskende, no. halsøsk9n flt.

(D.); halsøski flt. (Vens,); halsøskin (Ag-

ger) = rgsm.

halvsøster, no. halsøstsr æn (D.)

= rgsm.; se træsøster.

halvt, bio. == rgsm.; wi djehr halt

åm halt (Vens.); vi hår dt te halt (D.)

f. eks. om bier, får o. a. ; a vel vær halt

mæ' dæj (vestj,); ska vi vé halt dm øt?

dær æ halt bw hwæ slaw; halt så méj,

så stom (Søvind s.); æ ræw dilt halt

mæ wås åm wå kywhipr (Agger); di

bjérød fuwrøti te hals, nær di fék halt

fdr halt å hjer9 (Lild s,).

halvtag, no. hal taq (D.); hal taq

et -tgq (Agerskov; Søvind s.); sæt æn
hal taq o æn lå (D.) bygge et udskud
til tørv el. Ign.; kan også være et frit-

stående skur (Agersk.).

halvte, uo. dele halvt; i udtr. vi

haltdr om dt (vestj.) vi er halvt om noget,

f. eks. i kortspil; di halt9r lisom famn
o æ dowl.

halvtfår, no. haltfgr æn (D.) får,

man har til halvt med en anden; jfr.

tægtefår.

halvtid, no. i udtr. æ halti wan
(D.) flodbølgen i havet, når der er gået

den halve tid imellem lavest ebbe og

hojest flod; se vand.

halvtig, no. haltiq æn (Mors; Vens.,

Heil. h.); haltiq æn (Randers, Søvind s.)

— klaphingst, halvskåren hest, jfr. halv-

karl; ,kam nowwen ham få nær, så

skroU han, — få di vild ha te, han war
en haltigh", Blich. Bindst. ; kan også

siges om en kvie, der ikke kan blive

drægtig, se kvanne, el. om en hone med
stor kam (Mors); en tvetulle (Søvind s.).

halvtjokket, to haltjåk9 (Verst)

halvtosset.

halvtomling, no. haltomhri i best.

-i flt. -9r (Vens.) halvtosset person.

halvtontet, to. haltont9 (D,); hal-

tont9 (Agger) ; haltonc9 (Vens.) — halv-

tosset.

halvtosset, to. haltåsit (Søvind s.)

= rgsm.

halvtredie, talo. haltre'j el. -tre'di

(Agger); haltrrd9 (D.) = rgsm.

halvtrediehundrede, talo. = rgsm.

;

i tim. : de ger i di haltri'hum (Søvind

s.) o: det bliver så vidtløftigt, at ingen

kan finde rede deri.
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halvtreds, no. IniUre's (D., voslj.,

alm.); Iialtre's (Søvind s.) = rgsrn. 50,

havtrodic sinds tyve ; i M. Slesv. findes

plt. lornier: fofdl e\. fofdik {Bva.d[-.,Ang.);

jtV. fynetyve, iialvfems, lialvfjers; halvt-

hundrede.

halvtuet, to. halty^ (D.) lialvtosset:

Mb. anfører under haltiy- eftei' Outz. „de

ær kun en haltugen jen" i samme be-

tydning; måske burde ordet skrives

-tuqsn =-= dugende (?).

halvtønde, no. Jialfi/ij æn -dr (D.) ==

rgsm.

halvtøndesæk , no. haltijmæl- an
(D.) sæk, som rummer * •> td. korn.

halvtåbelig, to. ludjåbah (Agger)

= rgsm.; tim.: de ær H rash lyw å væ
haltovh, Sgr. V. 35. 2.-)8 (Gjedved).

halvulden, to. IkiIkiiIjh (Agger);

hitlnld)t (D.) rgsm.

halvvejs, bio. ha'Mjs el. halvis

(Søvind s.); hahns el. hah>> (D.); Jial-

wéjs el. halbdst (Vens.) = rgsm. ; vi leqdr

hahvcej! siger hyrderne, når de vil

mødes, for at lægge sig og lege; de ær
omdntræ'nt halvæjs (D.) ; vi hår så hahs
låimt 9t (Tarm); de æ hahs et te o ha
mæj o yøjar, hahs awggr, færd (vestj.);

de æ hahns nåh (D.); æ hå hahs låwdd

ham o kom (Agger); han låwdd mæ 9r

hahs hæjst (Mors) o: såfremt han kunde;

a ha halbast tvencd, de I wil ha wqr her

hiab awtdni (Vens.).

halvvejs-middag , no. hahsméja
(Vens.) ; hahs mæjdå (Mors) — midt på
formiddagen.

halvvoksen, to. hahvohsdn (D.) =
rgsm.

halvværgende , to. halveran (D.)

om halvvoksen dreng el. pige, som kan

gore halvt arbejde mod en voksen.

halvværre, bio. i tim. : latifræ'jdas

vær for mam fata har te æ grær, mæn
skætå'sdas tgr, de æ hal tvqr (vestj.) en

halv gang værre.

-halværme, no. se fandens-.

ham, steo. se han.

1. ham, no. harn i best. -i (Vens.)

;

ham æn (D., Mors, Agersk., Ang., Bradr.,

Fjolde) — 1) hinderne, hvori kalv og

føl fødes; se føl-; når noget fmdes, man
ikke ret ved, hvad er, kan i spøg siges:

de æ nåk æ ham a Klawsas føl (Lindkn.),

bruges også vestslesv. , hvor der end-

Feilberg: Jysk Ordbog.

videre siges : så låfi i æ hpi som æ ham
a Klawsas føl; se den holstenske over-

tro, Schiitze II. 96 under hamen, at koens
efterbyrd ikke maa ædes af hund og der-

for hænges op i et træ; spøgende kan
siges af den, som skifter klæder: no
skydar a liq æ ham {vestj.) hammen;
også: æ råiv ær q æ ham skot (Bradr.),

ligeså om byg og havre: skredet, akset

skudt ud af svøbbladet; æn ham (Her-

ning) et tykt lag skind på mælk. I æven-
tyrene om dyreliamme, når de brændes,
befries msket: Kong Lindorm skyder ni

uauiie ham, Gr. GI. d. M. I. 176, II. 194;
Sgr. XI. 165; jfr. Wigstr. I. 246, Skytts h.

s. 4i2, Arnason II. 379.391.412.427.451.
453. 470 ; Vølsunga S. kap. 8 ; Grimm K. M.
nr. 108. 144; Gervasius s. 169. 1U52,

Grimm Myth.2 1052, Wolf N. S. s. 602;
andre hamskydninger se Kr. V. 125, VII.

32 med varianter, osv.; se endvidere:

varulv; ånde-, dyre-, fjer-, frø-, fugle-,

svine-, trold-. — Jfr. Aasen ham, isl.

hamr hak., se Fritzn.^-; nmt. ham, Sch.

Liibb. , dække, især: efterbyrd; glfris,

homa, hame, hylsterbladet om korn-

akset, inden dette skyder frem; hemt,

legeme.

2. ham, no. en vænge, mindre end
toft (Ang.); jfr. mnt. ham, i de frisiske

egne et ved grøfter hegnet jordstykke

[= fenne (Ribe)], svarende til kamp på
gesten, Sch. Liibb.

hambed, hamben, hambolt, no.

se hambugt.

Hamborg, no. Hamhåra (vestj., alm.)

— 1) den bekendte tyske handelsby ; har

i ældre tider noget nær været Vestjyl-

lands hovedstad og den by, der for vest-

jyden rummede al storhed og rigdom;

æ hrø småqar lisågåt hær som i H—
(vestj.)

; på Hamborg port havde en

skjælm skrevet : Majbøl, Rojbøl, Stursbøl,

Terp, Åbøl, Gabøl, Nustrupbæk, så troede

Hamborgerne, at det var et fejdebrev

fra syv stormagter, men opdagede med
glæde , at det kun var syv småbyer i

Haderslev amt, Kr. IX. 121. 302; se Kr.

Ordspr. s. 473. — 2) = hamborger-

skotsk, en dans; å, we do ene blæs æn
hamhåra mæ fæmtan repatisar! Sgr. X.

107. 289, foragtelig afvisning.

Hamborglås, no. Hambåralgs et (Sø-

vind s.) en figur, der fremkommer mest

35
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som tavlebillede, når born forst sætter et

antal prikker *

.

'

.

' på tavlen og så ad

ét træk fører vandrette og skrå streger

imellem dem; jfr. Hamborg port.

Hamborg natvægter, no. se nat-

vægter.

Hamborg pimp, no. Hamhår^ pemp
æn (Sall.) en dans, polka.

Hamborg port, no. Hambår9 jjprf

(Vens.) = rgsm.; ska wi ene te å go

ijæ'mdl H— p— ? (Vens.) o : lege sol

og måne legen; „låsen" og „noglen" til

H— p— er to tegngåder, afbildede, se

J. K, 323. 3.4 med henvisninger.

Ham.borg rakker, no, Hamhåra
rr/^sr (D., vestj.) et slags kortspil, se rakker.

Hamborgrejse, no. i udtr, de æ
da e'^dn Hambårarcejs (Ribe egn) om et

kort stykke vej.

Hamborgskilling, no. Hamhåra
skæhq æn -sr (vestj.) =- lybskilling; en

lille hamborgsk, for 1848 i Vestj. alm,

brugt skillemønt.

Hamborg skotsk, no, Hamhårs
skåsk <e« (vestj,, Agger) en tidligere meget

alm. dans i ^/a takt.

hambred, no. se hambugt,

hambugt, no, I. hamhoivt et -dr

(Heil. h., Randers, Vejlby v. Fredericia,

Tovstrup, Hanh.) ; hamboivt æn -ar (Andst,

Bj. h.); hamhøwt æn -d (Søvind s.); ham-

bokt et el. hambojt flt. -hoktar el. -bøktør

el. -bojt^r, måske også: hambøk -»r (Bra-

derup, Valsb.) ; hambøjt et -bøjdd (Sundv,,

Agersk.). — II. hambult el. -bujt (Angel).

— III. hambed æn -dr (Tarm); hambora

(Vejr., Agger); hamber æn -9r (Rkb.).

— IV. hambret é -?r (Vens.) ; hambred æn
-ar (Mors, Thy); hambre æn -ar (Sall.).

— V. hambijm æn -bijdn (D.) — knæled,

haser; for at lette oversigten har jeg

samlet de mig bekendte former under

et; mærkes kan, at hamboivt (Vejlby) be-

tyder hulningen mell. ribben og hofteled

;

den første del af smstn. er isl. hom,
htsk. hamme, mnt. hame eller hamme,
Sch. LiJbb., eng. ham, der sammenstilles

med lat. camurus to., krum, fr. jambe,

ben; det sidste led er 1, = bugt; II, synes

at være bolt; i III, kan formen hamborg
sammenstilles med norsk hombot (se

Aasen); bot, Fritzn,^ forklares som den

indre hulhed ved albue- og knæled, og

der henvises til hamalsbot, som dog ikke

findes i ordb, ; er -bed denne ordbogs

6 bede? — i IV, kan -bret henføres til

brette op (s, d.); V. = ham-ben.

1. hamle, no. hamdl é hest. -t flt.

hamhr (Vens. ; alm.) — 1) hamle-

stokken alene, eller ihammelstok og sving-

ler med ét navn, omtr, = æ hamaltoj

(D,) ; et pa hamsl (Søvind s.) ; når to

heste ikke trækker lige stærkt, siges den

ene at trække den anden i hamel (Sø-

vind s.); o liq hamdl mæ el, o jæn h—
mæ (vestj.) fælles i kår el. alder, jævn-

sides med; „å do å hun I sku noliinne

væhr epo jens hammel", Blich. Bindst.

;

slæo i æ hamd (D.) komme for lang-

somt afsted; gi jæn æ låri h— (D.) el.

han ypr får æ låy h—
_, får æ Imhamd

el. æ len hamd (jfr. linne) (veslj,), el, mæ
æ låfi æn, have det letteste træk, fig. det

letteste arbejde, de lempeligste kår; han
vel slo ow9r æ hatml (vestj.) o: er kåd,

overmodig; æ dræ^ æ ryt ur a æ hatnd

(Sønderj.) o: vild og uregerlig, også for-

styrret i hovedet; æ hæst gek t»baq i

æ hamdl (vestslesv.) n: de forspændte

heste gik tilbage i seletojet; han slor

æ hamdl o »ijæn æ hæst (vestj.) tim.;

a tnl gan low nå læri, a ku fo di smp i

æ hamd (D.) o : så længe indtil hornene

kunde blive store nok til al gå i arbejdet.

— 2) == springstok (Thy), de små træ-

stykker under sellene på væverstolen,

der ved snore forbindes med fodtræerne

og ligner en hamle. — 3) en stang, hvortil

enderne af „stav-rebene" bindes under

fiskeri på isen, se J. Saml. VIII. 179

(Sall.). — Jfr. Aasen, humul hak., „hammel
i plov"; se ende 247. lo; harve, lang-,

led-, lige-, lin-.

2. hamle, uo. hamd hambr hamht
(Andst) — 1) gore hamlestokkens ender

ulige lange; den hest, som får den korte

e.m\e, er hamht og må trække sværest;

do ka go o hamdl dæn iiærhån, dæn
frahån hår så unt ve å kom mæ; hamd
åp mæ jæn, fig. holde en anden stangen,

ikke „slæbe i hamlen" (s. d.); han ka
nåk hamdl sæ sjæl (vestj.) om den karl,

der af egen drift tager sin fulde andel

af arbejdet. — 2) han går og hamler

om i det (Angel) o: kludrer, maser.

hamlehul, no. hamdhu-ol e (Vens.)

hullet, hvorigennem i hamdlnawl, der
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fæster liamlestokken til vognstjerton,

stikkes.

hamlekappe, no. hatmlkap æn (D.,

Tliy) jitM'iiojel med jærnkappen, hvorved

svinglen hefæstes til liammelstokkens ende.

hamlenagle, no. se hamlehul.

hamlereb, no. hmmlrev æn -rev

(Andst, D.; Sønderj. itk.) skagle, rehet,

der er fæstet til svingleiiie, o^ hvori

hestene trækker vognen ; æn sæt hamdl- lo sort.

lig: han æ hamsl o hor (vestj.) om den,

som ikke let giver efter; harnd i æ tål

(vestj.) mest om kvinder: kæbestærk,
arrig og liojmæll; „tyskern skød lig ud
ow den hammel end'; de ræne ud (jw

den h— end'" (S. Ilimmerl.) o: stærkt,

lieftigt; se hammelkoi'i'i.

hammelkjærne, no. æ hamdhm^r
flt. (Mors) de største kærner af hver korn-

'/•^/" (Vejr.) ; når en, A., binder sine heste,

og B. siger: vel do't ha hamdreosn tan o,

kan A. svare: næj, vel di lov, så skal di

ha wpndti niæ; a ka da hæJ9 lov æhaq
æta dæm. mæ tæman en mæ wpnan, Kr.

IX. 4-0. 431 (østj.); se messing-.

hamleslag, no. hanidlslcfiv et (Ager-

skov) en holt, hvormed hamlen gennem
et hul fæstes på vognstjerten, jfr. over-

slag.

hamlestok, no. liamdhtåk æn -stuk

(D.. Andst. Mors); hak. (Vens.); {\t -ståak

(Agersk.), også kaldet : haimlståy (Sall.)

— stokken, fæstet til vognstjerten ved

en bolt, og hvori de to svingler er fast-

gjorte ved liammelkopper; se tre-.

hamletoj, no. se hamle.

hamlevorn , to. (Ang.) kludrevorn,

besværlig; det er h— at gå i halm.

hammelkorn , no. hamd kumr
(Mors, Vejr.) rug og byg i samling, nok
også om hvede, de tre kornsorter, som
tjener til mskeføde ; a skal å mæ. så

j

mam tømr h— k— te di gam9l; no hår
iri da de h— k— en; jfr. Aasen, hum-
melkyrne, akskorn, rug og byg i mods.
til havre; liummelt to., blandet af byg

[

og havre; isl. hamalkyrni, korn uden
20 stak, rug el. hvede, se Fritzn.^- under

ordet, hvor der henvises til ghtsk. hamal,

skotsk homyll, kullet om ko.

hammer, to. se hammel.
1. hammer, no. haimr æn hatmrdr

(D.; Mors, Heil. h.); flt. ha.mdr (Thy);

huk. (Vens.); hanidr æn = flt. (Bradr.,

Fjolde) = rgsm.; tæf mæ mi hamsr, æn
leqdi ve mi træsk! (vestj.) kan siges for at

spotte den dovne; fig. sig mæ æ sttiwør

1. hamme, udro. almindeligt udråb, 3o ham;)r (D., alm.) prale; også kan siges: han
de

gu

hvormed småborn kyses fra noget,

ikke må: harnf (Vlb.); ham pus,

dræ't}! — ham pns, læ æ flæsk hæy!
ham hrin! (vestj.); se Outz. Glossar, hvor

anføres, at ordet bruges bl. Friserne; det

sættes i forbindelse med „ham" (se 2 ham),

en hegnet mark, hvor intet må røres;

sralignes kan: a lys^r i hæn (Vens.), se

hegn; plt. hamm, Mi W^b. „halt!"

når får æ stnwdr //— ; vi har kast hen
vor hammer af guld, derfor vi er kommen
her, Kr. I. 85. i. 4, om Thor af Hagensgård,
jfr. Grundtv. G. d. F. nr. 1, Faye s. 4,

Grimm Myth.^- 165, R. A. 64. 162, J. K.

Æveat. 13; i en „bon", Kr. IV. 345. 444,
VIII. 399. 738 hedder det : gu hdivår wos

få hanidr å håwtåri, sagtens hentydning
til, at heksene skulde bruge msker til

2. hamme, no. ham æn -9r (D., 40 rideheste og lade dem beslå, se heste-

Bradr.) en i'use til at fange fisk i; jfr

ålehamme; htsk. hamen; mnt. hame,
Sch. Liibb; henføres som fremmedord til

lat. hamus, fiskekrog; se hemme.
hammel, to. ha.mdl el. hamdl itk. -t

(Vens.; Rkb., Thy, Mors, Sall.); haimr
(D.) — vægtigt i kærnen; rigt, fuldkærnet,

om korn; kmnt æ hamdit (Vens.); æ
kuiV9ii æ hatnar i æ tåp (D.) ; nøj kudr

sko; smeden lader ikke om aftenen ham-
meren ligge på ambolten, der vil ellers

blive smeddet om natten (D.), jfr. Sgr.

VIII. 184.775, Kr.VIII. 364. 645; hammer
i ævent., Sgr. XII. 112; ved auktions-

hammer tiislås noget den hqjstbydende,

jfr. Henr. Petersen, N. Gudetro s. 121;
Maurer, Isl. S. s. 100 flg. ; se Aasen,

hamar, isl. hamarr hak., oprindelig en
æ hamal å nøj æ swåri (Lild s.); droj, 50sten; htsk. hammer, mnt. hamer Sch,

tyk i gennemsnit: han æ hamel omkreti Liibb., eng. hammer; økse; bille-, don-,

(Vens.) fed, vel ved magt; også om dons-, dværge-, for-, fust-, hare-, hånd-,

kvæg; hamal (Vens.) om en kvinde, der '

nit-, pik-, pille-, stenpik-, svik-, sæl-, som-,

er hojt frugtsommelig, jfr. tyk ; også billed- 2. hammer, no. haimr æn (Thy) kal-

35*
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des i bindingsværk tværstykkerne, som for-

binder stængerne, benene, midt imellem

rem og gulv, fra hammeren er et å to tvær-

stykker til remmen: dværge; tværbjælken

over en port (vestj.)
;
påskorstenshammeren

(tværbjælken, som bærer røgfanget) stod

ofte mandens og konens navn at læse,

samt årstal, Jesu navn og bibelsprog;

sådanne hamre findes endnu i stort antal

på Samsø, Mejb. s. 99. — 2) i Vestslesvig, lo

Emmerlev : gavlmuren, når den er hojere

end sidemurene, dæn hus har æn hamsr
(vestslesv.)

;
jfr. Kalk. hammer 2, tvær-

bjælke for enden af stolpen, se også

Rietz hammer 2; mur-, port-, skorstens-.

hammerbjælke , no. hamarhjælk

æn -dr (Andst) bjælken ved en sluse,

som støtter stigborene over vandet, også

kaldet: æ hamdrstøk (D.), ligeledes den

tværbjælke, som bærer møllehjulets akse 20

(D.), jfr. halsvåg; tværbjælken over den

åbne skorsten, hvorpå efter gammel skik

ejerens navn er indhugget, og som flyttes

med den ny bygning, når den gamle

nedbrydes; tværbjælken, som hviler på
endemuren og sidemurene i en gavlende;

se 2. hammer.
hammerende , no. ham^ræn æn

(vestslesv.) endegavl på et hus, når den
er bygget op over sidemurene. so

hammerskaft, no. humdrskmvt æn
-skawt (D.) = rgsm.

hammerskjæl , no. humsrskæl de

(D.) = rgsm.; smedeskæl.

hammerslag, no. ham9rslaw æn
(D.) = rgsm.; også om stærk hjærte-

banken: „met hjået slou hammeslaw
innen få vesten", Yuelb. s. 18.

Hammerum, herred, no. kaldes

spottende Jammerum eller Jammerfuld 40

herred, Kr. Ordspr. s. 520.

hamp, no. hamp de (D., vestj.);

hådmp i best. -i (S. Sams) ; hamp i best. -i

(Vens.) = rgsm. ; cannabis sativa L.
;

jfr.

Aasen hamp, isl. hampr hak. ; htsk. hanf,

henføres til lat. cannabis.

-hamp, se himp-.

hampeblok, no. hamphlåk æn -hlåk

(vestj.) et stykke hampereb på c. 4 favnes

længde, se blok o.

hampeblår, no. håmpdhlgr (Vens.)

= rgsm.; „skywt å håmpshlgr é her ej

de hor lor" , Grb. 243. 291, skjorte af

h— er bedre end bart lår.

hampehegle, no. hamphæql (Hinr.)

[hamp-?] == rgsm.; fig. kaldes således en
hampen kvinde: person, som er grov og
hvas i munden; han fik en kone, sådan

et stort stykke h— , Kr.V. 255; østjyderne

udskældes af vesterboerne for hampe-
hegler, Kr. VI. 321. 7:1

hampel, no. hampdl æn (Mors)

rappenskralde, om kvinder? samme ord

som lijampe] ?

hampen, lo. hampdn (D.) om kvinder,

skarp, grov i munden.
1. hamper, no. hampdr æn (Holmsl.),

ræt æn .stuwar^ swærh—, om en kvinde;

de hlyum' i-æt te æn hija-hanipar, om
en, som bliver tyk og før af lemmer;
se hede-.

2. hamper, bio. å, de ær hampar te

stampar! (vestj.) et og det samme, sag-

tens kun rimord.

hampereb, no. hamprev et (Søvind

s.) = rgsm.

hampie, uo. stanse, blive stående i

sin tale el. gerning; stamme (Bj. h.) Mb.,

som henviser til ample.

ham.ploj, no. harnplo'j æn (Agger)

beskæftigelse; han hår ei^aii h— , fr.

emploi.

hamre, uo. hamar hamrar hamrat

(D.) slå med hammer.
ham selv, steo. se han selv.

han, steo. han er den sædvanlige form;

han (Tved, Karup, Tori'ild, Norup, Dover,

Søvind s., Agger, Lild s., Fjolde); haj

(Vens.); — ham (alm.); — hans (alm.);

hajs nok enkelte steder Vens. (Tårs), jtr.

sin. — 1) = rgsm. ; om personer af mand-
kon; i trekonsegnene (Vens., Djursland,

Sams), også om grammatikalsk hak. ; bru-

gen i sidste tilfælde er dog nok vigende

i Djursl.
; feriari haj æ stakan (Vens.)

fingren den er kort
;

„i honkat nowna
wi åsa me haj, éncan de så er étar få-
skrbwtan hælar ene" , Grb. 72. 8; hans

bruges alm. for at danne geniliv: æ man
hans hat; hwæns æ de ? de ær æ fræmat

man /iaw.s*(vestj.) ; tæt ved Jens Kors-

gård i Vemb hans lade, Kr. 111. 100;

Mas hans luw; hwis æ dæn yljh? de æ
Jæns hans e\. Jænsas (Agger); æn mans
hat el. æ man hans hat (Mors); der-

imod i Bradr. dæn mans gåar; dæ ær
æ kaals hat; i N. Jyll. som regel altid

reflexivt, hvor rgsm. har sin: han tåw
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hans hat o gek (vestj.) lian tog sin hat;

ham bruges jævnlig som subjekt, måske
dog som regel kun mod følgende relativ

sætning; ham, de æp sivøtij mat go met

i éri9n" , Gvh. 140. 32 o: ban, som ...;

„ham, haj lo hos, hjalp te" , Grb. 19. i7;

ham, der gjorde det ud, var en birke-

dommer, Kr. VI. 118. 171; ,vil] ham,
helle novvwe ow hans familli, besøgg

mæ% Tkjær N. K. 22, vilde han . . .
—

2) bruges i omtale om dyr af hankon,

hingst, tyr, stud osv. ; også om enkelte

dyr uden hensyn til kon, f. eks. ræv, stork,

høg, hund : hunden, han har fået hvalpe,

Kr. Ordspr. 513 (Ry). — 3) i tiltale til dyr,

også til msker, mest i vrede, eller som
irettesættelse: ka han dy_ sef how9 ska
han HO hæn? ka han stg! (Søvind s.,

vist alm.). — 4) i hæderstiltale til gamle

han kommer ind, Kr, VI. 283. .30.5;

der skal altid tinges i en kreaturhandel;
er der den overtro ved, at man ingen
lykke får med dyret, om der ej pruttes

noget af? jfr. Strackerj. I. 46. M; om
handel se Fb. Bondeliv s. 146 flg.; handel
om bruden anden dags bryllup, se Fb.

Fællesskab bl. Folkene, Nord. Månedsskr.
1887 s. 261, jfr. Søegaard, I Fjeldbyg-

loderne s. 62; jfr. hornpenge, håndslag,

lidkøb, opslag. — 2) ordet bruges især

noi'dpå i en stor mængde forbindelser,

der udtrykker: — a) sted, plads; han
hår hans haml dær (Vejr.) opholdssted;

dær ær et^sn hafdl te å dans, ingen

plads; de wa så skont, did ku hon reqts

leq å ha hind hajd (S. Himmerland) om
en død, der lå i en stor stue; dær æ
etidn gom haml te o kom te (Hmr.)

folk udenfor bondestanden, til fornemme 20 plads, lejlighed ; æn gom haml te homddr
folks, præstens born (Vens., vestj., vestsl.,

Ang.), dog nu vistnok omtrent gået af brug;

han ka nåk ha et let kåp hæt! (Ang.)

o: De kan nok drikke en kop til; tim.:

sæjdr do han^ te mæ ? de ka do sæj te

di ganidl galt (vestj.); jfr, Aasen han,

isl. hann; spotnavnet til danske under
krigen 1864 fra tyskerne: „hannemann",
skal skrive sig fra stedordet han; se

han selv.

han, no. han æn best, hamn flt,

ham (Søvind s,); han æn hamr (Agger)
— en han, et handyr.

hånd, no. se hånd.

handel, no. haml æn haMdr (D.,

vestj., S. Sams, Sønderj.) ; hapl æn -dr

(Thy, Agger, Mors); hapl el. hoijd best,

-3« flt. hajhr el. hajdhr (Vens.) — 1)

rgsm. ; sid en handl ow, kom te hamls

(vestj.) plads; dær ær æn gum hapl te

dd (Thy, Mors) god huslejlighed ; dær
æ gum hajdl te å ha for (Vens.); det

kunde være det samme, hvordan han-
delen var, når de blot kunde blive, Kr.

VII, 316; - b) ophold, opholdssted;

dær hor a men hajdl; wi hor ei^dn hajdl

(Vens.) intet opholdssted ; ha si hajdl we
jæn (Thy) o: have sit opholdssted hos

30 en, el. komme tit hos en; i ål wæjstdr

æn o rdldtidn hår di gamdl djér hajdl

(Lild s.) ; di gpr om hqjd te di o^ (Vens.)

o: søger efter et sted (at købe) til de
unge, der skal sætte bo; di hår djær
haml samdl (D.) o: ulovligt samkvem;
se leje-; — c) tilstand, orden, skik, om-
stændighed; de tvår æn slemd hajdl a
kam et far; de war æn søh hajdl mæ
dæm falk, dær sku sohn kom å mæ æ

o
: blive så vidt enige, at de kan handle ; 40 lyw (Mors)

; fo æn ådn hajdl åpå d, få

lok mæ handldn! (Søvind s.); kom te

hajdis om d (Vens,); de ær æn gal hajdl

(Thy, Mors); han ær ud o æ haml
(vestj.) 0: ude i handelsærinder; smæk
æn haml (Vejen) gore en rask handel;

haj:dl o ivajdl (Agger) handel og vandel;

hæUr tav æn, dahr som å la æn haml
stå stel (vestslesv.) siger prangeren; æ
handl ska nåk stg (vestj.) o: der er

bedre skik på; de æ gum nåk etdr dej

hajdl, efter de omstændigheder ; de æ jawn
hajdl mæ ham (Vens.) o: det er stadig

det samme; „de er en sølle hajel å vær
inkimand". And. Frieri; „hans kjærlihieds

hajel", Anders. Begr. ; de æ æn gal haml
(Ang.) o: en slet tingenes tilstand; de

ska nåk gi æn an haml (sts.) o: bringe

sagen i en bedre orden; di hor æn søh
ingen fare for, at h— skal gå tilbage ; 50 %aZ åpjg d (Vens.) de har en dårlig

køvdr do ham får æn stjamp (tosse), så
gor do æn gal haml (M. Slesv.); for

handelsmanden er det et godt varsel

at få cu handel gjort det første sted,

skik på deres sager, el. et dårligt forlig,

om mand og kone; tar hajdl (Lild) tort

vejr og føre; wg hajdl (Vens.) vådt vejr

og føre; i mans men hår dæ wæt tar
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hajdl iinel sødrdn (Lild s.) o : tort land

;

jfr. sulte-; — d) uro, forvirring, smærte;

di gbw æn gromd hajdl (S. Himmerl.) o : de

gjoide stor fbrvirring; jør Jiqpl 2J0 (Vens.)

gore skade på; æ hår æn sær haml i mi
arm(Agersk.) o: smærte; se mellemgulvs-;

— e) om hvad der er ønskeligt, fordel-

agtigt : de ivå liq ce haml el. de tcå jawn
Ild haml (vestj.) o: det, som var mig
passeligst (jfr. ganding)

;
jjas husdns haml

(Hmr.) o: husets sager; du må heU sjel

gøJ9r U, få de ha dæn dræti ily'wl ii

yøJ9 te nowd haml, o: udføre,"^ så det

dur noget; de hor e^dtt haml iiiæ nowdj,

ned mamn il sjel æ te ste (Søvind s.)

D : intet fi'emmes ret, når . . . ; — f) Ibi'-

stand, dygtighed; dær ær em handl ve

ham (Ang.) o: han er upålidelig, el. om
en syg: uden samling; ligeså vestj. ; — g)

sind, natur; få to hivæa mimsk hå jo si

idn hajdl {^imv'm^)', — h) byrde, besvær;

leq æ haml å dw/h jæn hæst (Agersk.)

o: lægge byrden af at trække vognen

på den ene hest, se hamle. — Jfr. Aasen
handle uo., håndtere, behandle; isi. handia;

htsk. handel no., handeln uo., af hånd,

hånd (s. d.); hånde, stud; bog-, bonde-,

brændevins-, bytte-, drenge-, fanniker-,

frø-, fåre-, gang-, gård-, helligdags-, hel-

misse-, heste-, hive-, hunde-, hyrde-,

jage-, jævn-, klokke-, knappe-, kniv-,

kom-, konge-, korn-, kræmmer-, levende-,

markeds-, pibe-, præste-, skifte-, slumpe-,

små-, stude-, studs-, svine-, to-, tusk-,

tømme-, øg-.

handelig, to, hamld (D., vestj., Ager-

skov) — 1) som let og bekvemt falder

i hånden (s. d.) ; om redskaber, æn hamld
spå; æn hamld stijan (vestj.) sten, som
let kan håndteres; de æret handh (vestj.)

om redskaber: i ubrugelig stand; fig.

han æ ve' o hlyw h— ijæ'n (Holmsl.);

rask efter sygdom; jfr. gandelig, hånd-

som; det er kun en hændelig kvie (Ang.)

middelmådig; se u-. — 2) fremmelig:

æ bon æ så h—, di kan gå sjel; vor
h— ær 1? — de ær vi h~ inæ (Ager-

skov, også Andst). — 3) de ær æn par
liq hahdld knæjt = jævnstore, som godt

passer sammen.
handelsbetjent, no. hamlshdtjænt

æn -tjæntdrdr (D.); hamlsbdtint æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

handelsblod, no. æ dær hamlsblo

(hamlsbloi veslslesv.) i ham? (D.) o: er

der lyst og dygtighed til handel hos ham?
handelshus, no. hamlshus æn (D.,

alm.) == rgsm.

handelskarl, no. hamlskål æn -kål

(vestj.) person, som driver handel, vel

især kvæghandel; han blev omsider til

en stor h— , han tog ad æ sønden både

med stude og svin og heste, Kr'. V. 346,

10 se også VIII. 184. 306.

handelsklokke, no. hamlsklåk æn
-dv (D.) dårligt ur, som karlene handler

med, især i fastelavn.

handelskram, no. hamlskram de

(Lonb.) handelsvare; hwa h— hår do

ida'w ? (Lh.) siger drengene til hverandre.

handelslære, no. hamlslær æn {D.);

hamlsle æn (Søvind s.) = rgsm.

handelsmand, no. hajplsma/), i flt.

2<^-inéJdr (Vens.); hamlsman æn -mæn
\ (vestj.); hajdlsman æn (Agger) = rgsm.;

ofte om en omrejsende kræmmer (s. d.),

jfr. kjøbmand.

handelsplads, no. hamlsplas æn
(D.) = rgsm.

handelsrejsende, no. hamlsræjsdh

æn = Ilt. (D.) =^= rgsm.; jfr. proben-

rojter.

handelsvare, no. hamlsivår æn =
30 Ilt. (D.); hamlswo æn (Søvind s.) = rgsm.

handelsvæsen, no. == rgsm.; fo æ
hamlsvæsdn lær (vestj.).

handing, no. hamri æn (Sall., Hol-

stebro, Thy), di ær o jæn hamri, lige-

store med hinanden, om born på samme
alder; a traf ham sårdn o æn handif ve

æ gor (vestj.) omtrent ved gården; dær
ær etidn h— we' ham .): ingen fasthed,

orden, han er ustadig; dær ær ey^dii

40 A— we æ tvæjld o: det er ustadigt (Mors).

handle, uo.

haml hanldr hanht hanldt (D., vestj.,

Sønderj.)

;

hajdl hqjdhr hajdlt hajdlt (Vens.);

hajdl hajldr hajlt hajlt (Agger, Thy,

Mors) —
1) tage på, handle godt el. ilde med ; hajdl

gåt, il mæ (Thy) ; do må et hajdl mæ æ kat

(sts.) o: tage katten i hænderne, tumle

50 med den ; haml sæ (S. Sams), tilsøle sig

;

han hb hanldt hans boivsd da så mo'i

(Søvind s.) o: tilsmudset el. iturevet sine

bukser; å hajdl mæ kwejfålk (Vens.)

tage usommelig på. — 2) føre, drive
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uiMclol; haM nm hæst (D.), haml hæd
(Lorib.) handle med heste; nåi- drengene
indleder en handel, kun begyndes: ve do
hanal, ve do byt, ve do hå æn hælmøs
far æn krik; ve do rlføl, ve do raføl,
oe do hå æn knyw får æn rjafd? (vestj.);
„så lumnelt Saren Wollesen ejendom å
kam et pa mihl væk«, Yuelb. 37 ^•
solgte sin ejendom; hajl o tmjl (Agger)
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SS .:v;;/Ti:r , £S" '* ? ^^''TS.& rSi(vestj.) ta en sag, et mellemværende al
gjort; haml om nowsj (Søvind s.) være
1 handel om noget; han hanht hljal ud
a H (Vejen) o: tilsatte alt, hvad han
ejede ved handel; se om handelen Feilb
Bondeliv 140 lig.; jfr. aile uo., frieri,'
handel, vandel, be-, for- mis-.^

-handler, no. -hanhr (vestj.) se
handel; bog-, heste-, korn, kræ-,' kul-
land-, øg-.

'

-handlerinde, no. se mode-
-handlet, tf. se ud-.

handsel, no. hansal (vestj.), gi „læ
fi~! siger købmanden: giv mig lejlighed
til at sælge, en første handel; det giverh- at købmanden spytter 3 gange på
de lørste penge, han får; det er heldigt

piM l~ ^i^^'"'
J. K. 396. 1^283; jfr.

Folkl. Rec. V. 37 (Indien), sign. Folkl.
Journal

1. 219 (Grækenl.); jfr. Aasen, 3o

Anmson II. 324; mulig kan her henvises
ti Gnmm RA. 152. L., Grimm Sagen
IH. 5G5; en b- så kostbar, at den op-
vejer et halvt kongerige, J. M. 35; kong
Hans mistede sine handsker ved at vælte
engang i Brusk h., stedet fik navn af
lyvkjær, Thiele I. 173; når man tager
handsker på ved forårstide, skider gøgen
I dem, Sgr.VII. 57. 258 flg. (Fyn, Sæli.)-

handsel; isl. handsal, håndslag; eng
handsel, første salg; sidste del af ordet
egl. = salg, sml. Aasen selja, isl. selia,
give, overdrage, overlade.

handske, no. hansk æn -a el. hdnsk
æn = fU. (Søvind s.); hånsk æn de" gi
hansk æn de unge. Ilt. -ar (D.); hånsk
æn -ar (Støvr.); hansk æn -ar (Agger
Sønderj.); itk., flt. hansk {Hve^^v.)-, håjsk i

a jæn dar, o nær di komar in, gor di
hivær ad djær kamar (vestj.) ; se 'forældre,
håndklæde, lovveke, lufvante, snuppe
vante; finger-, gjærde-, høst-, læder-, pose-'- 2) o draw hansk (vestj.), drow hånsk

,

(D.), o træk h~ (Andst), draw i håjsk

I

(Vens.) alm. bdrneleg; A. lægger sin flade

I

hånd på bordet og siger: én, B. sin ovenpå
i

og siger to, og således fortsættes af to
20 el flere til man når 20; den, som får

20, er , konge" el. „dronning«, de andre
begære så deres dom:

I

allernådigste konge med ære!
I

så sort som beg og tjære,
hvad skal min bestilling være? (Thv)-

eller også:
^''

kon, hær! (herre)

hwa ska mi baslelari vær?
kongen svarer:

— kat o kræri.

best. -/ flt. -.. (VensO - 1) n;e;t Ind .^ sk I

7'^^ "
i

' ^'*^""'" ^^'- ^ ^^^

bandske; la i hånsk no ^21?S 'l, ^"f
tjeneren aly, åntj end lyW åhandske; ta i hånsk po (Støvring) tag

dm handske på; hansk, om fine handsker
hohsk, om høsthandske (s. d.) (Søvinds.);
så blow han som et smua hansk (Sundv.)
•;:

myg; jeg skal give dig handsker at
drage på din' hænder små, du kommer
ret aldrig i den strid, at du jo sejr skal
fa, Kr. I. 42. ^m- jfr. Qr. DgF. no. 70-
da var det skik, at bruden altid mod

hun o hæti,

hælmasar o fip,
shn o snow! —

de vel a et gøjar, de ka korian sjæl gøjarf
mæn hwa skal a så gøjar? (vestj.); der
opgives så et el. andet tåbehgt el. urime-
ligt, el. en sædvanlig pantelegsdom, kige
stjærner, osv.; i Vens. svares, når dom-
men er afsagt: ,hwa herren bor å by

stæl, de ka haj siel bestel«, se Sgr IV
94. 265-66; jfr. Kalk. II. 157, handskeleg,"
,basilinda«; jfr. Aasen, handske; isl
hanzki hak.; htsk. handschuch; mnt
hantsche, Sch. Liibb.

hane, no. hån æn (!) best. hån flt

-^r (Vens.); hak. best. håni (S. Sams;
Agger); hån æn flt. -ar el. hanar (Lb.,
D.)

;
hon æn -a (Søvind s.) — 1) en hanetog en handske i kirken og de7sSe5 nå e.i ,17

'^

(^«^'"f.
«•) - D -" ^ane

hun levere fra si> inden hnn n! h T-!,f T^""''
^'""^^^ ^"^* ^^ ^'^' om den

komme ad senge fil hendes mL Kr' én , ''^h'^ 'T^
"'' ''^''' '^^ ^^'^^'

V. 72, jfr. Gr. GI. d M H 26 tso K.
' ,?..*'°'f"^^»d ^^ ^kruu> æn hån en i hån

Æv. 242, Sgr 1\ 87 fV L ?' ^i' ' ^^'^'i'''''^
"^ ^J^ ^^^^^ d tép ol folkas bræmnan

,
fci. IA. 18/ jti. Asbj. I. hl; I uwdodæ^iLMs.); jfr.hannck; øl-. ~ 2)
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hanen på et gevær (Vens., vestj.). — Jfr.

Aasen hane, fuglen, også genstande, ud-

skaaret i form af en hane, isl. hani, hak.

;

htsk. hahn, henføres til lat. canerc, synge;

hanens navn er i dyrefabelen chanleclers,

den, som synger klart; kok (s. d.) er

fuglens jyske navn.

hanebjælke, no. hånhjælk æn -ar

(D., vestj., Davbj. ; Bj. h.); hånhjælk i -d

(S. Sams; Randers); hawnhjælk i -dr

(Vens.) ; hånhjælk æn -a (Sundv. ; Galt h.,

Vejlb. V. Fredr.) ; honbjælk æn -9 (S. Hald

;

Vrads h. [?]); honhjélk æn -d (Søvind s.)

— tværbjælke mellem to sparrer; [er

der to, den ene under den anden, kaldes

den nederste honhjælk, Vrads (?)]; jfr.

mnt. hanenbalke Sch. Liibb., hanebånd.

hanebånd, no. hdnbum æn (Sall.)

hånhgn æn -hon (vestj., Hanh.); (It. også

-homr (Mors) ; hanbon æn -hon (Vejr.,

Agger) ; hawn- el. hån- el. hqjhqj é best.

-håj9 el. -håne fit. -håjsr (Vens.); han-

hån et -hån (Agersk.) ; hanhån et -dr

(Bradr.); hawnhoh et -9 (Sundv.); han-

horn æn = flt. (Fjolde) = hanebjælke

(s. d.) ; i gamdl huws wa hanbon så låM
op, te æn kål sku døw mæ å kryb der

igé'mal (Lild s.); æ kåk floj åp å såt

sæ å æ hanhån, J. M. 69; i de forskel-

lige ordformer gor sig uden tvivl folke-

etymologier gældende : hånd-, havn-, [han-,

hun- ?] ;
jfr. binding, spænde ; endnu findes

formen: hanbomstræ et -9r (Fjolde) =
hanebånd, plt. hånsbalk; mnt. hanebant,

Sch. Liibb.

hanekam, no. hamkam (Agerskov)

en plante, musevikke, vicia cracca L.

;

primula officinalis & elatior Jacq. (Thy),

J. T. 184; mnt. hanenkam, Sch. Liibb.,

sandsynligvis: verbena officinalis.

hang, to. han (D-, glds.), d vær
h— apr, være lysten, begærlig efter,

som frugtsommelige kvinder; jfr. hænge,
hængs.

hange, no. kirkeklokken siger om
aftenen: de^ da^, mus i æ ha^, Kr. VL
303. 384; rimord? betydning?

hanhare, no. i en tim. : hæ do em
hanhgra set få kåtdns (for kort siden),

a dæm mæ æ hal opbomn! (Sundv.) af-

i

visende svar.

Han-herred, no. Han hærd (vestj.)

;

Øster og Vester Hanherreder kaldes de
to herreder mellem Thy og Vensyssel;

Hamslan leqsr uwt imel Hanhærdd å

Tylian, Kvolsgd. 1 ; dets beboere kaldes

:

Hamshodr; folkene i Han h. kaldes Hå-
neipr (Lild), måske også Håmridr (Slet h.)

;

„vi bor midt mellem ulven (vendelboerne)

og ræven (thyboerne)", siger de i Han-

herred, Sgr. L 160. 678; Hanshæreth
1231 (Dr. Nielsen).

hanhund, no. hanhun æn -hm
(vestj.) ; hanhun æn -hun (Agger) ==

rgsm.

hanjordemoder, no. æ. hanjomnor
(Agger) kaldes jordemoderens mand spot-

tende.

hank, no. harik æn -d (Galt.); flt.

harik (Sem); hårik æn hank (Han h.);

hak. (Vens.) ; håstlk æn (S. Sams) ; hamk
æn -dr (Ang.) — 1) greb på spand, øre

på potte; o ha hån i hatik mæ (D.),

ellers greb; jfr. greb, hale, øre. — 2)

en stang af træ el. jærn, til hvilken koen

er bunden således, at bindselet kan glide

op og ned (Ang.), se hannik; sign.

Aasen, honk huk. el. hanke hak.; isl.

honk huk., hanki hak.; htsk. henke,

mnt. henge , Sch. Liibb. , henføres til

:

hænge; brude-, krus-, sladder-, støde-.

hankat, no. hajkat i -kat (Vens.);

hankat æn -kat (vestj.); hankat æn -dr

(Fjolde) (plt. kåtdr) ; hankat (S. Thy),

hankat (N. Thy) = rgsm.; hankatten

siger: „Maren Jcirgens, Maren Jorgens!"

hunkatten svarer: „Jorgen Lavsen, Jorgen

Lavsen !" Sgr. VIL 229. 847 (Ribe), cl.

hankatten: „Mardn Laivst!" hunkatten:

„a vel gan!^' Kr. IX. 85. 62; kommer
en hankat til at labe af et fad mælk,

og dens ojne rinder ned deri, da avles

der i mælken et fælt uhyre, Kr. VL
265. 119; i en stedremse: de Bjæragcr

hankatte, Kr. Ordspr. 512.

hankattestorm, no. hajkatstårm i

best. -i (Vens.) ; hvor der er mange piger

i et hjem, kan der være rend af unge

karle, dette kan kaldes h— ; også om
simple legestuer; å spel te h— ,

gor

spillemanden, når han spiller til dans,

hvor det ikke går sommeligt til; jfr.

hundebryllup.

hankel, hankling, no. se hånd-

klæde.

hankepotte, no. haykjyåt æn -dr

(Malt) potte, som bæres i en hank.

hankespand , no. hanksjjan æn
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(Vejr.) spand uden bojle, men med en

forlængel stav.

-hanket, lo. se to-.

hankjælling, no. hankæbti æn (D.)

arrig, mandfolkeagtig kvinde ; kaldes også:

hankwin (Malt).

hankjænst, no. hankænst (Mors)

en person af mandkonnet, jfr. kjenst.

han -muskat, no. et lægemiddel,

semen myristicæ.

Hanne, no. Ham, i smstn. Hane

Marij (D., Lild s.) alm. kvindenavn, for-

kortet af Johanne (s. d.).

hannel, no. se håndvol.

hanner, no. flt. se hjorne.

hannet, no. se håndved; to. se

handel.

hannet, to. i udtr. de ryqjar så

ham (vestj.) om den stramme lugt, der

er ved tyre, væddere, gedebukke.

hannik, no. han9k æn -9r (D., Malt,

Agersk., Bradr., Fjolde, Angel); hanøri

æn -9r (Andst) — 1) en hane på en

tønde, til at tappe af; jfr. hane, tap, tud

og tap, svik. — 2) en stang af træ el.

jærn, til hvilken koen er bunden således,

at bindselet kan glide op og ned (Ang.);

måske hører denne betydning til hank,

efter den sædvanlige angelske udtale, der

skyder en hjælpelyd ind mellem 2 ende-

medlyd : bjæhk, hjæUp for bjælke, hjælpe,

jfr. Hag. s. 129. i». — 3) handksr flt.

(D., N. Farup) el halvgræs, scirpus mari-

timus L. — Jfr. mnt. haneken, Sch.

Liibb.

hanning, no. se hannik.

Hannover, no. Jo- el. Jehano'vsr

(D., glds.) = rgsm. ; benævnelsen er sag-

tens fremkommet ved støtte til mands-

navnet: Johan; dæn tij a lo o æ ha^9l

åp i J—

.

hanrakker, no. skældso.; du giver

dig af med al slå horn, din lange h— !

Sgr. IX. 24, o : mandsperson blandt rak-

kerne (s. d.).

hanrej, no. hdnre æn (Røgen, Sø-

vind s.); om den, som taber i det nok-

som bekendte bornespil, til ham siges:

p, fit, fit, honre! (Røgen s.); rakdr å

hånre (Lild s.) kortspil; i en vise, om
manden, som konen gor til hanrej =
rgsm., Sgr. XII. 105. 4; jfr. htsk. hahn-

rei, mnt. hanerei, Sch. Liibb; hanrede

Kalk., kaldes en mand, hvis hustru er

ham utro ; ordet afledes af mhtsk. reyen.

nhtsk. reihen, parre sig, om fugle, se

Weig. ; rakker, tosse.

hans, steo. se han.

Hans, no. Hans (D., vestj.. Vens.);

Hans (Agger); Håns (S.Sams) — alm.

mandsnavn; Hans Pæprsan (D.); Håns

Pæjdrsm (S. Sams); Per Hansan (D.);

Mæt Mari Ha'nstar (vestj.) Mette Marie

10 Hansdatter; HansHængsiAllængslerKonsti

Pinistie Kaifjæs, det er et mandfolkenavn

fra Idum, siges i Holstebro egnen, Sgr.

VII. 174. 771; navnerim:

Hans Vip, Hans Vap,

Hans tårdnskrap,

Hans unt i æ lyw,

Hans pahdkåqstyw (D.);

el. Ham Wost å Brak,

han år å drak

han kun ahr få nåk!

el. te hans kåk sprak! (V. Slesv.)

Hans Wåst å Wal
han pyw9r dw9r al! Kr.VL 348. 231;

no, do Hans (Vens.) o: nå, din klodrian;

ordet er sidste del af smstn. i en

del skældsord, se nedenfor; mnt. under

Hans, Sch. Lubb., lignende sammen-

stillinger også hos Weig.; i ævenlyret

I

er der tre hunde (s. d.): Hans snild,

30 H— stærk, H— snar, Sgr. VIII. 6. H;

lynilden slår ikke ned i et hus, hvor en

hedder Hans, Thiele Overtro nr. 139

(Sælland) ; Hans er en forkortelse af Jo-

hannes, jfr. U. Bl. L 227; se Frederik, Jens,

Peder; bukse-, gal-, grise-, plæbbre-, pral-,

Sankt-, skotte-, smal-, stram-, sulten-,

tosse-.

hansbær, no. hansbær æn == Hl.

i

(Bradr., alm. Sønderj.; D.) ribs, frugten

40 af ribes rubrum, L.
;

jfr. tysk johannis-

beere.

Hansdag, no. se sankt H—

.

hanse, no. hans i -9r (Vens., vestj.),

stow9r hans9r, nåw9 fåh hans9r (Rkb.)

store karle; folk, der vil være mere end

andre, også fornemme folk i almindelig-

hed; han vel gæn i mæ di stor hans9r

(vestslesv.) o: de fornemme; „di hæ

stur ha7is9r grene e dehær" , Grb. 67.51;

50 „haj war no gna9r9 som sbnt hans9r

jan e mé småfolk", sst. 218. 35; også

navn til store flyndere (Frederikshavn);

mnt. grote Hanse, Sch. Liibb.
;

jfr. honse,

Jens, kjole-karl, knabe.



554 han-selv—Harboskræp

han-selv, steo. -- 1) ær hamsjæ'l

hjæm? (D., vestj.) husbonden, manden
på galden; bruges på slorre gårde af

tjenestefolkene om husbonden, såvelsom

af fremmede; om kongen: ,hvem full

te grawen? — ham sjæl, han kast 'em

hen . . . å hiele Kjøvvenhawen full dem
te grawen", Blicher Bindst. — 2) djæve-

len, se Sgr. IV. 104, Kr. VIII. 154; gam-

mel karl; vistnok også om gud i himlen.

Hans Mangel, no. forblommet ud-

tryk i tim.: [de ær int yåt, væn Per

Knap ær i æ køkdn å Hans Mcitial å æ
framgoT] (M. Slesv.), Kok Ordspr. 7 1 . 809.

Hanstholm, no. et distrikt nord for

Thyland ; Hånshohn f'yjr (Lild s.) ; Hanst
= Hanæstath, der mulig engang har været

hovedstedet i Hanæland; se Han herred

(Dr. Nielsen).

hanstork, no. == rgsm. ; han skal

være h— på Bisgård, Kr. IX. 113. 'Jiil.

Hans-weiss-von-niehts, no. et læge-

middel, Ungv. Hclleborat.

hantidsel, no, J. T. 290, carduus

lanceolatus L. (Århus).

hanting, no. e lid hajte^ (Vens.) et

grimt handyr; også om et usædeligt

mandfolk.

hap, no. uo. se hop, hoppe.

har, uo. se hade; hærde.

har, no. Mb. anfører: „æ har dry-

wer" (sønderj. tim.), om luftens dirrende

bevægelse varme forårsdage; straks efter

skrives: ,æ hiard dryver", Ribe egn

efter Outz. ; delte sidste må være rigtig:

hjorden driver, se lokkemand, hjord,

Harbo, no. beboer af Har syssel

(s. d.), se harboskræp.

harbopund, no. 1 harbopund smor,

J. Saml. V. 34 ; 1^ = 24 harbomark =
^h tønde, se Kalk. II. 163.

Harboron, no. Hårboron (Agger)

den del af Ron, som hører til Harsys.scl,

til forskel fra Thyboron, sædvanlig kaldet

æ Ron.

Harboskræp, no. hærhdskræp (D.,

Brørup s., de gamle) i udtr. : lian fæk
hans h— dær el. ve dt o: sin bekomst
f. eks. ved en gal handel; også helsot;

ordet bruges i ældre tid om en juleleg

„hos bønder og gemene mand, hvor de

dunker hverandre i ryggen eller støder

hverandre i rumpen med et knæ", Jakobs.

Saml. efter Moth; „det slags runddans,

som ellers kaldes suderdans eller tospring

;

en meget brugelig dans mange steder

her i landet, i synderlighed i Norre h.,

i S. og N. Bork sogne, hvoraf den også

kaldes børkind - dans , fordi børkinderne

eller Bork folk excellerer i at træde denne

dans; deraf prov. : børkinderne kan både

træde en dans og løfte en kwaj; thi

denne dans trædes efter adskillige gamle

gammenskvad med sine bikvad og om-
kvad", Mb., som henviser til Moth ord-

saml. Ribe st. 1699; under „astsæl" har

Mb. den bemærkning: „er et meget gam-

melt ord, som bønderne bruge i deres

herbergskrep-qvad"
;

„er een hoffærdig

dands i Jylland, i een lang rad, som
haver et håndklæde imellem sig. Gharu-

dum [?] saltatio, qvando ducunt restim",

Rostg. Ordbogss. H. 21; hos P. Syv for-

klares: dans i en lang rad hos Har-

boerne; dette fører tanken hen på, at

denne dans mulig til den nyeste tid har

været i brug i Lonborg s. og sagtens (lere

steder som en dans 2den bryllupsdag:

når de nygifte har danset sammen,
manden med hat på hovedet for at vise,

at han er herre, begiver alle sig ud for at

danse tospring (s. d.), spillemændene først,

de går baglængs og gnider på fiolen;

gamle og unge stiller sig op i en lang

række, hånd i hånd, en ældre mand
med bruden på hojre floj, derefter brud-

gommen og siden som man kan bedst,

dog sædvanlig de ældre på hojre, de

unge på venstre floj. Tospring udgor

6 forskellige trin, af de ældre udføres

dansen meget alvorligt og ikke uden

ynde; der synges tit til: tåw spreri, Pe

Uramans kat, Jer^niiasas hun, kom fala-

deral! eller: Kræ Lawsdns tap i Kt/tp-

htl! hvad der mulig er en slump af et

gammelt omkvæd; se Fløes skildring med
vedfojet melodi, J. Saml. III. 305, Fb. Bonde-

liv s. 301; jfr. Kjær, Stavnsb. s. 390 ; her

synes at være en rest af den glds. form

for dansen, de deltagende bevægede sig i

rækker, jfr. Sleenstrup Folkeviser s. 9 flg.,

Mhoff XXI flg., Handelraann, Kinderspiele

s. 49; Skytts h. s. 120; „langedans" ved

bryllupper. Sundblad 101 ; Haukenæs III.

165, IV. 369, herhen hører vel: han

fæk æn årddntliq hærh9skræf9l a' hin

(D.) en overhaling med stygge ord, ud-

skælden; gi jæn æn hærhaskræp (D.) o:
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give en sin albked pa grat papir, måske

dog under en spøgefuld form; ,Harbo-

skrep" kaldes i Jylland, i Harsyssel, når

gode venner i forsamling af lystighed

dunker hinanden i ryggen", Rostg. Ord-

bogss. H. 21.

Harboøre, no. llærhør (Agger) den

nordligste spids af Har syssel, hvor tangen,

der forbandt landet syd og nord for

fjorden er bleven gennembrudt; det vario

tider at leve i , da man kunde gå til

H— og slå hø og få en daler om dagen,

Sgr. Vil. 174. 7Gi (vestj.); han ser langs

ned ad næsen og tvært over munden,

ligesom de H— svin, Kr. IX. 99. (jo.

Harboorebo, no. Hærhørbo æu (Ag-

ger); IJar- el. liærhørdho æt^ (Lemvig)

— beboer af Harboøre ; de hører til Jyl-

lands Molboer; der skal syv Harboøre-
j

boer til et mske; H— n forlanger hos 20

købmanden : grov lin (se s. 288, 1) mes-
1

singståltråd (s. d.) at ringe en hanorne

med for lire skilling, Sgr. III. 41. 78-79,

Kr. IX. 98. 55; når en H— frier, siger

han : hør do, mi pi(i, løqds do et te wå
bar, di sku wær søjskdu? Sgr. I. 155. 608

el. ce dl hjqrt som min, så kryst mi hån,

Kr. VI. 318. 44: el. nær do tvel gi mæ
di wili å di ivænskab, så æ -m ewiq9

188-84. 187-88. 19(). 204, 240, Nyrop V. Skr.

24. 25; i landskabsmål , Kr. IX. 170;

spotnavn til mændene er llærbør gaster,

Kr. IX. 101. 8å, se gasse; til kvinderne:

Hærbørbo tralidv (s. d.), Kr. VI. 321. 7iJ;

jfr. havbo, havgasse ; femørestykker kaldes

vesterpå : Harboøreboere, Kr. Ordspr. 5:22,

jfr. ladegårdsspecie, penge.

hare, to. se hærdet.

l.hare, no. [Jiqr et] (vestslesv.) i udtr.:

der kunde nemt komme et hårde for.

Kok Ordspr. 164. 1884, må betyde: et

knæk; hårdt, svidende vejr; noget, der

hindrer fremgangen; jfr. nmt. haren uo;

hart no. =- harje, Sch. Liibb., se hark.

2. hare, uo.

kår -9r -dt (D., Hmr., vestj., Vejr.,

Agger, Andst, Thy, Mors, Heil. h.);

hår -dr hår hår (Agger);

har -ar -dt (vestslesv.; Ang.) —•

skærpe leen ved at udbanke dens æg
med pennen af hareharnmeren; hår æn
hyli (Agger); leen bankes også ud på

Bornholm, Sgr. III. 22, i Rusland, se

Sv. Landsra. Tidsskr. Smårra meddel.

VI. cxcvi.; jfi- milt- hår no., Sch. Liibb.

,w^erkzeug zlmi scharfen der sense"; se

pikke; hærde; hul-.

3. hare, no. hår æn -dr (D.) ; hor i

tvæmr i uærddn, Kr. IX. 101. 77; eller : so hest. -i Ilt. -»r (Vens., N. Sams); hd æn

west du, hwa dl sæJ9r hær ojstm? —
dl sæpr, te æ ska ha dw, å do uka ha

mæ', å ivi tåiv ska ha hinq'n, Kr. Ordspr.

522; istedetfor at ofre juledag, siger han

til præsten: kwit, får, får æ tåjsk! mens

han blot slår knips med lingrene ved

degnestolen; nårH— n må ride for anker

på havet og vente på fangst, siger han:

wi kast æn krpq i hen (o: havet) igs æ

hqrd (Søvind s.); har æn -w (Sønderj.,

Fjolde); had æn hqra (Sundev.) — 1) =
rgsm.; lepus timidus; ræj, som æn hår

(vestj.); jeg rist' ligesom en hare, Kr. II.

184. 10; er dog i et dyreæventyr med

til at kyse trolden, Sgr. XII. 9; spren

så læt som nåwdr hår; om den lang-

somme siges : han ær et gawa o ta hårar

mæj; han slåjj som æn har fa hun (vestj.)

;

klåk ti å så ræf wi o hen te då; oim^mana hun ær æ har sin dø (Ang.); „æn

fisken: Ojsas (Jesus) ha låw å tak få de
|

ku ålar ved, hur æ hårar ku læo!"^ så

dæla fejsk å få hwæ fejskbejn dær ær i
\
han æ man, han såt æ snar i æ stårkre

ar; og konerne siger: ka du glt, hu mane
\

(Andst), . . . i æ skåstan (Ribe); han ku

åjst (ost) æ hår I ml ran, så ska du
|

jan si æiar hårarn, dl skul ene go te

sågu' fo am ål ni! Kr. VI. 317. 39-44;

„nej tak, a er ingen frådser!" sagde

Harboøreboen , han havde ædt 19 hvil-

linghoveder, da de bød ham det tyvende;

,de æ de væst mæ æ som å få!" siger

kol, mæn haj wa wæk, Kr. IX. 213. 51

(Vens.); når det sidste skår korn mejes,

siges: no ska vi hå æ hår grevan (vestj.),

jfr. Strackerjan II. 78. 362, Mannhardt

Baumkultus I. 212, W. Gregor s. 129;

H— , når han skal bygge et hus, for so haren kan se både frem og tilbage, Kr.

tømmeret og stenene kan de sagtens
\
IX. 19. 166; den kaldes af jægere: mis,

stjæle, Kr. Ordspr. 522; fortællinger om
j

Morten, mus; i gåder: .rannikat", Gr.

H-erne, Kr.VL 247. 336.37, J.K. 51.97,
j

GI. d. M. L 237.34; „uku", sts. L 237.38,

288. IV, Efterslæt 68.34.36.72, 215.181.
i

Sgr. XL 158. 514; «urkur", Sgr. IX.
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135. 415, 220. 710; „kukuen", Sgr. IX.

138. 4M; „vejskåd«, Gr. GI. d. M. II.

132. 139; „rapfod", i en utrykt gåde;

^ragi", Sgr, IX. 133. 393; „rajen", se

smalben; „hvidskaftet kniv", Sgr. IX.

189. 572; „tordenskyl«, Sgr. III. 110.

533; „hvirvelvind", Sgr. IX. 217. <)84;

„bejler" 216. 676; „hare hoppentå",

i en fortælling, Sgr. VII. 1 83. 786 ;
„hare-

spare" i forlæll. om den trillende kage,

Sgr. XII. 221; haren synes at stå i et

særligt forhold til onde magter; fanden
i hareskikkelse, Thiele I. 238> II. 78;
bjærgmanden Gr. GI, d. M. II. 182, jfr.

Mhoff 141. 191, 467.27; heksene, Thiele

II. 103 flg., 178; J. K. 262. lO; Kr, III.

255, 262. 345%., 282. 378; IV. 163.229,

197. 276 flg., 223,316; VI. 172.238, 176,

242, 194; VIII. 261. 444 flg. 447, 268.455,
272. 461 flg., 299. 511; Sgr. VI. 45, IX. 67,

243, 239,832, X, 190.468; Efterslæt 196.

137, 199. 142; herhen kan sagtens hen-

føres udtr. i den gamle bon: guj bdwår
wås få hårdr å mårdr å manivåhn tyrsr,

Kr. III. 263. 346; "jfr. IV. 345. 414; se

endnu Thiele, Overtro nr. 586, Skougaard,

Bornholm s, 111; Jonsson, More s, 9

;

Wigstr. I, 139, II. 120. 146 flg., 222
(mælkehare), Mhoff. 229. 315, Mannh.
Germ. Myth. s. 409, Strackerjan I. 327.

220, 333 flg., II. 93. 380; Kuhn N. S.

nr. 101 anm. ; W. S. II. 31, 84 anm.;
Wolf, N. S. s. 472. 387; Wuttke nr. 82.

171; Henderson, Folklore s. 201. 204;
W. Gregor 71, 128. 189; Folkl. Journ.

II. 258, V. 161, VII. 284. 285; Hart-

land Tales 172. 194; Mélus. IV. 474,

486; Liebr. Gervasius s. 63 ned.; en
trebenet hare, Sgr. X. 84, Gr. GI. d.

M. II. 227, jfr. Strackerjan I. nr. 194
(djævelen), Wuttke nr. 217 (hekse); Bir-

hnger, Volksthiiml. aus Schv^'aben I. 108.

154 (djævelen) med henvisning til andre
trebenede kreaturer, se helhest; genfærd
af fredløse afdøde i hareskikkelse, Kr. III.

153. 213, 190.262; IV. 60.77, VI. 165.231,

J.K. 391. 1255, jfr. Strackerjan 1.234.0., II.

nr. 550 a. ; at møde en hare betyder uheld,

J. K. 187. 58-60; Sgr. VIII. 223. 916, J.

Saml.2- 48. 54 a. ; Thiele Overtro nr. 586,
jfr. Z. f. M. IV. 30. 24, Grimm Myth.^- 1079,
Strackerj. 1. 24.8, Ehlers, Råthselb. 17. 118;

W. Gregor s. 129 (Skotland, Frankrig);

Folkl. Rec. IV. 98 (Irland), Folkl. Journ.

VI. 271, VII. 23. 47; i æventyret skal

kongens mange harer vogtes, Kr. V. 73. lo,

86; Sgr. IX. 161, J. M, 48, jfr. Asbj. II.

192, MhofT. 432, 15; flojte; i haren

gemmes troldens liv, Sgr. IV. 23, XII. 94,

Efterslæt s. 116, Grundtv. Æv. II. 161,

jfr. falk, æg; trolden har harer i sin

stald, Gr. Æv. I. 25; en hare lokker

prinsen ind i skoven, Kr. Æv. 137; vise

om haren, Sgr. XII. 98, Efterslæt s. 171.

122, se krage, hjælpende dyr, Efter-

slæt s. 121 ; alm. folketro om haren se

Urdsbr. 1882 nr. 9 s. 13, Mélus. 111. 265,

Folkl. Journ.V. 263
;
gåde : væin æ de, dæ

sæjd: „fåbcB'j mæ får æ hun, æ kat la

mæ nåk gåd! Sgr. IX. 220. 711 (Sundv.);

jfr, regnorm. — 2) borneleg; tæj hun
at9r hår (D.); ta hun få ho (Søvind s.);

ta hår (Vejr.) en alm. tagfatleg, en er

skytte; de, han tager, er hans hunde,

der hjælper ham at gribe harerne. —
Jfr. Aasen, Rietz hare, isl. heri hak.;

htsk. hase, mnt. hase, Sch. Liibb. ; holl.

haas; henføres til et sanskrit ord, som
betyder at springe, se Weig., hvad Kluge

benægter; han-.

hareansigt, no. håranseqt æn (Andst)

får barnet, når den frugtsommelige moder
går over et haresti, er vel sagtens noget lig-

nende som hareskår (s. d.) ; latc horansec^r

(Vens.) skære ansigter, gore grimaser.

hareblok, no. hårhlåk æn -Mak
(Andst) ; kaldes også hårskatml æn (Andst

h.); hårstoml (vestj.); hårstul (Thy);

harknop æn (Agersk.); det stykke tøm-

mer, hvori haresteden (s. d.) er slået fast.

harefod, no. hårfumd æn (D.) =
rgsm.; far dt omr mæ æn hårfuwdd
(vestj.) tage løst og let på noget.

haregræs, no. hårgræs de (Thy)

en græsart, aira cæspitosa J. T. 280 (Thy)

;

grenede stengel af equisetum el. en art

padderokke, equisetum arvense J. T. 79.

299 (Thy); jfr. paddelok.

harehammer, no. hårham^r æn (D.,

vestj., Andst) hammeren, hvormed leens

æg udbankes på haresteden; mnt. hår-

hamer, Sch. Liibb.; et kast med hare-

hammeren forekommer i middel.dderens

love som vedtaget mål, jfr. Grimm, R. A.

56. 8 flg.

harehest, no. hårhæst æn (vestj.)

en støtte til at lægge leskaftet på, mens
bladet hares, se harestede.
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harehjærte, no. hårhjåt æn (D.)

rgsjin.; vn pige tog et h— , nævnte
sin utro kærestes navn, stak så i djæve-

lens navn en hel mængde knappenåle

deri, ønskende karlen så mange ulykker,

som der er dage i året, Kr. IV. 376. 330;

jir. hjærte; hjærtet af en hare, brændt
og strøet på ild, bringer den pige, som
har mistet sin mødom, til at forråde sig

ved straks at måtte lade vandet, Kr. IV.

i220. 310, se pisse.

harehår, no. hårhpr de (D.) =
indgivet en ko, som har kælvet, gor den
ren , Sgr. IV. 54. 54 (Fyn) ; deraf: len

hårhorshdt (D.).

harejagt, no. hårjmvt æn (D.); hor-

jawt æn (Søvind s.) == rgsm. *

harekamp, no. hårkamp æn flt.

-l-amp el. -kampdr (vestj.) hareskæg (?),

en sivart, junc. squarrosus L. , måske
også en luzula art; dunkelt om ordet er

smsætn. af hare, jfr. isl. kam pr, skæg;

det høres næsten udelukkende i flt.;

„katteskjæg og hårkamper kan man hugge
af med en bøgelægte; men bukkeblade

og kragetær er noget, der fornemmer
til knagerne!" siger vestjyden spottende

efter østjyden, Sgr. III. 105.427; se kamp-
hare.

harekilling, no. horcæhri i -9r-

(Vens.); hårkihti æn -dr (D.); hgkihri

æn -9 (Søvind s.) — en hares unge;

pigen forvandlede sine handsker til et

par h— er, Grb. 155. 8; en h— var at

se i heksens oje, Kr. VIII. 299. .511.

hareklover, no. J. T. 346. 357, en

kløverarl, Irifolium arvense L. (Thy, Skive).

hareknebel, no. horknehdl æn -kneb-

hr (Vens.) haremøg; så hor som hår-

knævdrdr (vestj.).

hareknop, no. se hareblok.

harelad , no. harlaj et (vestslesv.)

lad, hvormed leen støttes, mens den

hares, se harehest, -stede.

hareleje, no. horU æn -9r (Vens.);

hårlæj æn -dr (vestj.) = rgsm. ; æn warm
horle (Vens.); „sla9r9 kam i gåti åm
bøn mé hoskor i lepi^ få mun ha føst

(/o øtvsr e døtræjy de war hoq9 i me en

uws, hæhr én tvarm horle", Grb. 3. 36;

jfr. Sgr. IV. 67. 141, Black, Folk Medicine

s. 3
1

; W. Gregor s. 129; se hareskår.

haremål, no. hårmol æn (D.); har-

iiiål et (vestslesv.) — den del af leens

bid, som hamres tyndt ud, hares; er

dette for smalt, kan det stryges af i

første , strygemål "; er det for bredt,

krummer eller lægger leens æg sig.
*

hareskammel, no. se harestede.

hareskikkelse, no. hårskeMs æn
(Rødding, Sall.) harehanl; si/w kwåndr,
dær tvår i dæn høj, di war hoskylt får
å ku gør hæqskonstdr, di ku go i hår-

skekals, Kr. IX. 203. 41, se hare.

hareskind, no. hgrskej e best. -skenc

flt. -skej (Vens.) ; hårskin æn =- flt. (vestj.)

;

hqrskin et (Sønderj.; Angel) ^-- rgsm.;

han hær et harskin får buksmæk (Valsb.)

el. æ li— olti får æ måds (Angel), om
om den fejge, der løber.

hareskår, no. horskor é (Vens.);

hårskiiwdr el. -skyw9r (vestj., Lild s.);

hårskør (Andst); hårskår æn (Lindkn.);

hqrskør et (vestslesv.); hoskod et (Sø-

vind s.) — en misdannelse (labium lepo-

rinum) ved mund og gane hos msker;
barnet får det, når moderen, mens hun
er frugtsommelig, går over et varmt hare-

leje (s. d.); men der kan rådes bod på
skaden, når hun 3 gange gar baglængs
over samme sted

;
jfr. Kr. IV. 346. 4, VI.

253. 15, VIII. 332, Sgr. VII. 36. 01 ; Thiele,

Overtro nr. 364— 65; W. Gregor s. 129;
sedorhug; er den norske og svenske fore-

stilling, at når frugtsommelige kvinder ser

harens kløftede mund, får deres barn hare-

skår, bekendt ? jfr. Sgr. IV.69. 1.54 (Fyn) ; Ga-

vallius, Wårend I. 318. 336 ; Jonsson, More
s. 3 ; Noidlander, Barnvisor nr. 300, Liebr.

Volksk. s. 314.27 (Norge); Haukenæs V.

232; Folkl. Rec. IV. 104 (Irland), Folkl.

Journ. II. 26. 258 ; harens læbe er kløvet

af latter, Ndl. Volksk. II. 68. 8.

hareslag, no. hårslaw æn (Rkb.)

harespor.

haresnare, no. hårsnår æn -9r (D.,

vestj.); hårsnær æn -9r (Lonb.) — en

snare af messingtråd til at fange harer

med.

haresped, no. se harestede.

harespor, no. hårspwår æn{hnAsi)\
hårspor æn (D.) = rgsm.; se haretråd.

harespænd, no. bagben af en hare;

pulveriseret h— fremmer fødslen hos

fødende kvinder. Mb. eft. Olavius (Skagen).

harestede, no. hårstéj el. hårste

æn (Lb., Andst); hårste æn (Vejr.); hqr-

stej et -stéj (Agersk., Ang.); harstæh \et^
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-dr (Bradr.) — den lille stålambolt, hvorpå

leens æg hares (s. d.); den kaldes også

hårsped æn -spedar (D.) ; hqrsper et

(vestslesv.)
;

jfr. for den sidste forms

vedkommende mnt. hårspet, Schill. LiJbb.

under hår, jfr. haarspitt, Strackerj. I. 311

;

ambolten kan slås fast i jorden og har da

et tværstykke, der hindrer den i at skride

ned under arbejdet, eller den kan slås

fast i en langagtig trebenet stol : hare-

blok, -skammel, -stol, mens leskaftet

imens hviler på en harehest el. et hare-

lad; se harestol.
^

haresteg, no. hårstipq æn (D.) =
rgsm.

haresti, no. hårsti æn (Andst) en

sti, hvor haren plejer at løbe.

harestol, no. se hareblok, harestede.

haretavl, no. Mrtawl et tavlspil,

hvor tre hunde skulle fange haren, å

træk h— ; di trak tawl, hårtnwl, nær
trij hun .^kii fåri æn hår (Lild s.).

haretråd, no. hortrå æn. (Vens.)

harespor.

haring, no. liardri æn -sr (Lcinb.,

Holstbr.) en vis tid; de wår da æn liU

h— ; han lp i låy el. mam hgrsiisr,

mange tider; jfr. stød; se hærde el. -hære.

1. hark, no. hark de (Thy, vesfj.)

;

hjårk i hest. -/ flt. -dr el. hjårk (Vens.)

opspyttet slim, slimklat; se slårk.

2. hark, no. hark i (Vens.; vestj.);

harkdn æn (S. Sams) — 1) tørke, mest

om foråret med kold blæst; de ær æn
fåh hark (Vind s.); æn swær harkdn

(S. Sams) tørke med blæst og kulde.

— 2) hark (Jæll.) revnet hud på hænder
og fødder, se hakket; jevnføres kan mnt.

haren, Sch. Liibb. „vom scharf u. trocken

wehenden winde; sprode werden von
der haut.", egentl. være el. gore skarp.

1. harke, no. hark æn (Vens.) en

hårdbundet tor eng; mager, med lyng

og ris bevokset hede og kær; herhen

hører sagtens i byremserne: Hoed hark

(S. Herred v. Grenå), Kr. IX. 133. 356;

i Gullestrup er ikkun hark og knark,

sts. s. 158. 25.

2. harke, uo. hark -9r -at (Agersk.,

Malt) — 1) rive stubberne med en harke,

stubrive. — 2) å hark ol (Brabrand)

hugge ål med en harke.

3. harke, no. hark æn -ør (Agersk.,

vestsl. , Malt); hark æn -ar (Varde) —

1) stor rive til at rive stubber med, jfr.

slæberive; helmis 4; hunger-, luse-. —
2) riveformigt redskab med skarpe tænder

til at hugge ål med (Brabrand). — Jfr.

Aasen harka; ligeså Rietz s. 246 „stor,

grov rive med jærntænder" ; mnt. harke,

Sch. Liibb.

4. harke, uo.

hark -dr -at (vestj.. Vejr., vestslesv.);

ft. tf. -ad (Agger);

hark -ar -a -a el. hjårk -ar -a -a (Vens.

;

Hanh. ; Agersk.) —
hoste slim op; hark å spøat (Agersk.);

han harkar dawar låt^ (vestj.) ; niæ harkan

o ktvælan kom di iyæmal (Malt) o : med
den yderste besvær; kan her henvises til

Rietz, hark 1, besværlighed, moje, isl.

hark? — han gær i jet harkan (vestslesv.);

læ wæ mæ dæn harkin! (Agger); jfr.

blorke; Aasen harka, ralle, give en ral-

lende lyd, Rietz hark 2, hoste slim op;

plt. harken, Schiitze 11. 105; horke.

harkeret, to. harkara (Andsf h.)

om hænder, fødder og ansigt, ru, tiild

af revner, se 2. hark
;

jfr. harpet, hakket,

harreret.

harkeværk, no. hjårkwærk rff (Vens.)

opspyttet slim; hnha, sita no lia h— .'

harkne, uo. harkan harknar harknat

(Agersk.); de harknar (S. Sams) torres

stærkt, se 2. hark ; de harknar et sår^ torrer

skorpe på et sår.

harkning, no. harknatf de (Malt)

rivningen, det strå, som efter at marken er

høstet og kornet hjemkørt, rives sammen
på stubberne, sålænge den ligger sammen-
revet i lange rader på marken; på vogn

el. i lade kaldes det derimod rivning

(s. d.); jfr. 3. harke.

Harlemmer olie, no. Harlemar uh
di (D.) et tidligere alm. brugt lægemiddel,

officinelt, består af hørfrøolie 4, svovl-

blomme 1, terpentin 15.

1. harm, to. haramt (Vens., Mors,

vestj.); Aar9w< (Thy, Hanh., Vejr.); harm
(D. , Lonb.) — haramt få nua, øwar

nm (Vens.) bedrøvet, nedslået; a hlow

så harm (vestj.); hwans æ a, do ær
haramt fiiwar? (Agger); dog findes også

betydn. af ærgerlig, foi'trædelig, men vist-

nok mest bl. yngre (Andst).

2. harm, no. harm «» (Vens., vestj.);

harm æn (Heil. h.); æn stowar h— =
sorg; æn ku spræk i haram u-ej ar o
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hør 9r (Agger) man kunde briste af

soig . . ., spottende; nær harm korner te

hus, Hk<il æn Upd om trøst (Vind s.)

uidspr.
;

{væn æ harnit ær owm-, .så æ
min væn skæm] (Sundev.), Kok Ordspr.

113. 1^270, jfr. Gr. GI. d. M. II. 135: når
vreden er endt, er vennen skændt; jfr.

Aasen harm, isl. harmr hak.; htsk. harm,
litceså mnt.

når jeg var sorgefuld, Kr. II. 73. 12 ; se
den talende strengeleg, Sgr. IV. 1 ()2, jfr.

Gr. DgF. nr. 95; Grimm K. M. nr. 28
med anm.; Folklore Record II. 110,
Folkl. Journ. II. 210, Mélus. I. 424; guld-;
guldmund, mund-. — 2) et skråtstående

såld med jærn- el. træfepiler i bunden,
til at skille grovere og fmere genstande
fra hinanden, f. eks. sand fra grus; se

harme, uo. harm -9r -dt (Andst, 10 grus-, korn-, potato-. — Jfr. isl. harpa,
veslj.); harnids (Agger) = rgsm.; a har-
m9r mæ iJwor ot (vestj.) jeg sørger over
det; do skal mc har^m. dæ! (Vens.) o:

det skal du ikke sorge over, jeg skal

passe, mil eget; de harimr mæ, te a ku
rær SU dom (vestj.).

harmfuld, to. harmfut (D.) — 1)

soi'gfukl. 2) ærgerlig.

harmelig, to. harmh (Andst); har

se Fritzn.2- und. ordet.

2. harpe, uo. harp -ar -d (vestj.), ft.

tf. -9d (Agger); harp -9r -ar -a (Vens.)
— 1) skille sand og grus fra hinanden
ved harpe; harpdt yrm,sån. ~ 2) prygle;

haj harper ham gåt ijæ'rnd (Vens.); se
dog hærpe.

harpeslæt, no. slag, spillen på harpe

;

det er slet ingen h— , det er malkepigen.
/><9/a (Agger) — ærgerlig, fortrædelig, som 20 der kvæder så let, Kr. II. 186. .3

vækker vrede; de æ h— te æn ska læ
sæ trin o æ tæar a dæn man (Andst).

harmonere, uo. enes, forliges; wi
ka ek harmontfar samd (Agger).

harmonika, no. harmo-nika æn (D.)

et på landet meget alm. musikalsk instru-

ment, hvori tonerne frembringes, idet man
trækker luftbælgen ud eller trykker den
sammen; jfr. græsk -lat. harmonia, vel-

klang, deraf liarmoniea to. huk.

harmslagen, to. harmslawm (D.);

-s/mrsM (Vens.) ; Aarws/åd (Hanh.); harni-

slån (Vejr., Mors) — sørgmodig, mis-

modig, gråden nær, stærkere end 1 . harm

;

også nok hos yngre, harmfuld (Andst);

de ær ene i harymslaiimi kdl (Vens.).

harmstilt, to. harmstilt (D.); -stil

(Andst) bedrøvet, han wå gråw h~ owdr
d, således at bedrøvelsen er forenet med
sorg og savn; jfr. vant.

harnisk, no. — l) = rgsm., i Kr.

Æv. s. 375, et kobber-. — 2) harnisk
(Ulvb.); harnis (Thorsted) øverste frosne

snelag, ell. islag; de sætør h— ; jfr. htsk.

harnisch; gfr. barnas, eng. harness, hen-

føres til walisisk haiarn, jærn.

harp, no. har/j ile (Bj. h.; vestslesv.)

ujævn hud (Bj. li.); udslæt med skorpe
i hovedet (vestslesv.).

harpet, to. harpd (Bj. h.) med ujævn,
ru hud, se liarkerel, harveret.

harpiks, )io. harpes de{\}.); harpiqs
(Vejr., Agger); harpys (S.Ho); harpes é

best. -t (Vens.); horp9s de (Søvind s.);

hqrpøs de (Agersk.); harh9ls de (Brade-
rup) == rgsm.; jfr. mnt. harpois, Sch.
Liibb. „gemenge von pech, tlieer u. harz."

harpiksplaster, no. et lægemiddel,
30 empl. citrin.

harrest, no. se harvest.

harrevold, no. i udtr. å tå har9-

«<7å? (Samsø) lege bjergmand (s. d.); ordet
betyder ?

harrild, no. huril de (D.) en sivart,

juncus Gerardi, Lois. ; måske også om
junc. campestris L.; i N. Ditmarsk, er

harl navn på armeria vulgaris Willd.

harrild, no. Mb. se hærrel.

harsellere, uo. has9lrJ9r (S, Sams)
gore spektakel, drille

;
jfr. htsk. haselieren

;

fr. harceler, gfr. herce, en harve.

harsk, to. hask (Vens., D., Søvind s.)

;

harsk flt. hqsk (Agger) — 1) = rgsm. ; om
flæsk, smor, salt kød; om fisk derimod
bruges ram. — 2) hask i æ, tål (vestj.) som
fører styg tale. — Jfr. litsk. mnt. harsch;
eng. harsh.

Har syssel, no. Har sys9l (vestj.);

1. harpe, no. harp æn -3r (vestj.. Ag- 50 i/rr.sø.s9/ (Mors); Hasøs9l (Thy) k-Axi endnu
ger); /?«r/>(Kw -3r (Vens.) — 1)= rgsm., et

|
høres som navn for det gamle Harthe-

musikalsk instrument, den siger: harputi-
|

sysæl, der omfattede landet mellem Lim-
klingklang,Efterslæts. 173.3; han gav mig : fjorden og Skærn å; se Gr. GI. d. M. II.

en h— af guld; jeg skulde spille på den, 200; O. Nielsen, Sysselinddelingen s. 64;
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til en god melmad skal der brød fra

H— , Kr. VI. 318. ,50, se ost, snior.

Harsysselbo, no. Ha'søsdlho æn
(Mors); Hqsøsdlho æn (Thy) — en, som
bor i Har syssel.

hartad, bio. hadd (Sundv., Als);

haHa (Angel); håtd (Hmr., Søvind s.,

S. Hald); hårt9 (S. Sams); hotd (Vens.)

= rgsm.; virkelig, næsten; de æ hotd

er godt forårsvarsel, se Kr. IV. 387. 448, IX.

54. 586, Sgr. XI. 93. 165; gåde: hvad er

det, dær leqar om daw som æn laqan

o stor om nat som æn hus? (vestj.), . . .

dæ gor i markan såm. æn laq9n, mæn
komdr hjæm såm e hujhmcs ? (Vens.), jfr.

J. K. 244. 6,' Sgr. III. 1 82. 960, VI. 57. 533 ; er

ikke funden andensteds; h— kaldes „zerris-

senes bettuch" Z.f.M.lV.377.63(Måhren)

;

we å wæ få nioj, el. de æ kote næsten i<ie\. . . . ypr som æn fiåk kywhridr om æ
snar æn skam (Vens.); de æ håtd tval

stræti (Hmr.); ja, de æ hårtd stræyt (S.

Sams); „en bitte histårri, der^ æ hatte

lissom e vihs", Blich. Bindst.
;

„den ua

ham håti miæ hengyven ind hans eien

kuen", Jyd. I. 43. 2; A. a ku hotd . . .,

B. ja, ha- „hotd" ene wqr, så ha cældi^dn

bet ul; mæn no war „hotd" , å så he ni

cældtidn (Vens.); se hård.

daw . . . (sts.), det sidste med hentydning

til tænderne, om natten stilles harverne

skråt sammen /\; en horn harve, Feilb.

Fra Heden 147. 37 ^: neglene på fing-

rene, i en gåde; en vise om en stjålen

harve, Kr. IX. 152. 394; i lognehistorien

fiskede manden en harve, og der hang
et knippe sild ved hver tand, Sgr. VII.

204. — Jfr. isl. harfr hak., Aasen horv,

hartkorn, no. hårknwdn de (D.);2oRietz harv, hørive; eng. harrow, angel-

hårtkuwdr de (Agger, Lild); hårkon (Sø-

vind s.); hart- el. håtkuwdr (Vens.) —
rug og byg, i mods. til liavre, som er

blødt korn; den alm. skattenorm; „di

håæ bo skou å eng å letaite hårkon",

Jyd. I. 43. 1 ; sid i hårkon (Søvind s.)

o: slå sammen med andet; hartkornsskat

(sts.), jfr. Kjær, Stavnsb. s. 224 ; se hård.

1. harve, no. hard æn -dr (D., Mors,

saks. hearge
;

jfr. harke, harsellere
;
guld-

havre-, hunger-, led-, luse-, svensk-, træ-.

2. harve, uo.

hard -r -t hårdt (D. ; Sundv.); ft. hardd

tf. liardd (Agger) ; nt. hard (Søvind s.)

;

hard -r hard hard (Vens.) —
at harve; hard i krpq (Vens.) lade harven

gå i siksak, h— te krpqdn æ lut, harve i

modsatte vinkler, så harvens gang først

Agersk., alm.); huk. (Vens.); hardq æw so bliver /\/\/ , dernæst ^\/\/\; et

(Fjolde) = rgsm.; de gldgs. harver var

tolvbuls træharver og havde 60 tænder;

træstykkerne, der sammenholdt harvens

to halvdele, kaldtes „ samleskede * , og de

træstykker, som gik igennem og sammen-
holdt bullene, hed „harveskeder" (vestj.);

jfr. Kjær, Stavnsb. s. 144; go ætd hardn,

føld; køjd hardn (Søvind s.) o : gore harve-

arbejde; æ hawdrlans hard ska flyd, æ
hyqlans hard ska ryq (Lindk.) o: harven 40 tvær-.

tuiit hardn (Sundv.) et svært harvearbejde

;

hard ned (Søvind s.); æn ka hard sæ

råw fræ o hawdr te (vestj.) o: rugen

tåler kun lidt harven, havren megen;
no ka do prow o hard de a hår plåu'dt

(vestj.) ; næ do fo hard de a hb pløwd,

så ka do sic, hons a hb døwd (Vens.)

kan den gamle sige til den selvkloge

unge; se krybe; kryds-, slange-, sned-.

skal helst nedharves i fugtig jord, byggen

i tort; nær dær konidr hardr o æ hus,

komdr dær fesk i æ rus (vestj.) o: i

stormvejr, da man jævnlig nødes til at

holde tækkelsen fast ved at lægge et par

harver på taget; vil man se heksene,

må man St. Hansnat på en korsvej krybe

ind under to kantstillede harver, der har

tænderne udad, Sgr. IX. 239. 833, XI.

harvebed, no. hardhijdd æn (D.,

Thy) så lang tid, som man, uden at

fodre, harver med et par heste; se 2. bed.

harvebul, no. hardbol æn -bol (D.,

vestj.); flt. -bohr (Vejr.); itk. (Sundv.);

hardbol æn -bol (Mors) — de træer, hvori

harvens tænder ere fæstede.

harvebojle, no. hardbowl æn (Andst)

hvori krogen fæstes, som holder harven

1 36. 395, jfr. Mhoff 214. 290, hvor der næv- w til lænken.

nes „erbeggen", arvede harver, W^uttke

nr. 376, Strackerj. I. 312, Kuhn N. S. 69,

Buschs Volksgl. s. 59, Grimm Myth.^- 961,

Mélus. IV. 281; at se æn skæmn hard

harvedræt, no. harddræt æn (Andst,

D.) — 1) såvidt harven tager for på

ageren (Andst). — 2) lænken, hvori den

slæbes (D.).
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harvehamle, no. hamlen, hvori

harven trækkes; ordet bruges som tunge-

prøve, man skal hurtig gentage: k pa
halgamd har9ham9l (Søvind s.); som af-

slutning af et æventyr kan siges : dl hars-

hamhr å ol kérkskamhr ska retial å
deridl fo din nidS, en te do fotéhr jén

liså Idti å liså hre, mæn ejt dcen si9l

sam! (Lild s.).

han da på hende i æ tid, Kr. IV. 198;
jfr. Rietz has 2; V. S. O. hads; færd.

2. -has, no. se nødde-; jfr. Aasen,
Rietz hams, skal, hylster på frø el. frugt

;

isl. hams hak.

3. -has, no. se skræJDe-, snot-, vind-

;

jfr. Kalk. has, nar; bonhas, ko-, pip-,

pære-, stræk-.

hasard, no. esa'rt æn (Søvind s.).

harvekalv, no. harskul æn -/feaZ'oalm. asa'rt el. hasa-fi; (vestj.); di fæm
(D.); hardkal et (Sundev.) — fosterkage,

placentula foetalis, ejendommelig dannelse

på årehinderne om koens foster; foster-

kagerne svarer i deres leje til bør-

knuderne, — under drægtigheden udvik-

lede til børkager, — og er forsynede med
indtil 6 linier lange trævler, der passer

ind i børkagernes skedeformede kirtler.

harvelænke, no. harrsqleiik (Fjolde)

= harvedræt 2.

harveret, to. harars (Holmsl.); a æ
hardrd dw9r hij9l9 mi krap, ru, knoppet,

se harkeret.

harveskede, no. har9skij9 æn -r

(Vejr.); hardskær i best. -i flt. -skær

(Vens.) — tværstykkerne på harven, hvor-

med bullene stives, = har9ske9n æn
(Sundev.) harveskinne.

harveslag, no. har9slaw æn (Lindk.)

såvidt i bredden, som harven når; seso

harvedræt.

harvest, no. har9st æn (Sønderj.,

Ang., Fjolde) høst (s. d.), efterår, sagtens

kun som tidsbestemmelse ; han kom9r æn-

gåri i h— (S. Jyll.); jfr. htsk. herbst,

mnt. hervest Sch. Liibb.
;

plt. harst, harvst,

Quickborn; eng. harvest; ordet henføres

til lat. carpere, plukke frugt.

harvest-lyssen, no. har9st-lys9n

(Ang.) kornmod.

dbhr ska sto i érsa'qt el. ésa'c el. esa'cs

(Vens.) o : på vilkår f. eks. om jeg bliver

tilfreds; „a stor mi æjm asa'rt!" så han,

Per Rygor, om. æ åltdrsgå'^ (vestj.) el. „han
ka sto hans ejen hasard lisom smejens

datter i Skibboj", Kr. Ordspr. 511 (Har-

lev s. V. Århus); jfr. fr. hazard, vovespil.

1. hase, uo.

hås -9r -9t (Andst^ Heil. h.);

hos -9r -t (Vens.) —
1) tærske akseskæget (arista) af byggen,

før den kastes; efter kastningen „kjornes"

den (s. d.) (Vens.); hyq skal føst hås9s

mæ æn plejpl, far de hlyiv9r kast (Lild s.).

— 2) bide el. brække haser af nødder,

hås æ nød9r (Andst, Heil.). — 3) „det

kaldes at „hase", når man går ud på
helleflynder-fangst" (Vens.), Nationaltid.

2. hase, uo.

hås -9r -9t (Bradr.);

has -9r -9t (D.) —
vende bagbenene udad, om heste, idet

haserne sættes sammen; en fejl ved

gangen, æ hæst has9r (D.).

3. hase, no. hås el. hos i flt. hås

(Vens.) ; hås æn -9r (Hmr., Vind, Staby)

;

flt. has9r (Andst); has æn -9r (D.); has

æn -9r (Thy) ; hajs æn -9r (Mors, Vejr.,

Holmsl., Nes s., Sall., Agersk.); has et -9

40 (Søvind s.) — akseskæg på byg, havre

;

også skallerne af bygkornets ydre beklæd-

ning, som timses fra i timset mel ; hasen

på nødder, frugten af corylus; jfr. Aasen,

Rietz, hams no., hamsa uo. ; byghaser.

4. hase, no. æ has9r flt. (D.) ; has æn
(Thy, Agger); hajs æn -9r (Mors, Vejr.);

hos el. hås i best. -i flt. hås el. hås9r

(Vens.); hå9s æn (?) Ms3r (Bradr.) ; hajs

et -9r (Agersk.) — haseleddet på bagben

harvetand, no. hantæn æn = flt.

(D.) ; har9tej i best. -t^j flt. -tej (Vens.)

tand på harven; se tind.

1. has, no. i udtrykket fo has o (Hmr.,

Hanh., D., Thy, Andst, vestj.); fo hås 9po

(Heil. h.)
; fo hajs 9pp (Mors)

; fo hajs

o (Vejr.); fo hås el. hds el. hæs åpå-,

a fék da nu9 kon hos åpå' ham (Vens.);

få has el. has9n 6w9r el. å (Agersk.);

få has å (vestslesv.)
; få hæs å (Bradr.) so af heste og kør; om msker se hambugt;

= få ende på f. eks. arbejde, der er be-

sværligt, få magt med el. gore det af

med en; a fék æfida' has 9po ham el.

9po de støk arb9d (Lild s.); den hæs fik

Feilberg: Jydsk Ordbog.

pa forbenene se knæ ; i udtr. : smør

hås9r (Vens.) om msker : skynde sig stærkt,

løbe bort; stræn Aas^r (Malt) det samme;
jfr. Aasen, hase, sv. has; htsk. håchse,

36
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mht. hahse; mnt. hesse, Sch.Liibb.; hen-

føres til lat. coxa, hofte.

hasebinde, uo. håshin -himr -bon

-homn (vestj.) ; håjsben -9r -hån -hon9n

(Agersk.) — binde et stykke reb stramt

over haseleddet på unghøveder og stude,

for at hindre dem i at springe over

grøfter eller løbe af fennen, se havbinde.

haseled, no. Jias- el. hasle æn -lesr

(Thy) ; håsle é -ledr (Vens.) — leddet på
hestes og køers bagben.

hasen, no. se has.
^

hask, to. se harsk.

1. haspe, no. hasp æn best. -dn flt.

-9r (Vens.; D., Malt, Søvind s., Agersk.);

flt. haspd (Sundv.); hasp æn -dv (Agger);

hådsp æn -9r (S. Sams) — krog til at

lukke en dor med, sæt æ hasp o æ dar

(D.); krogen, hvormed hamlen fæstes til

stjærten på vognen el. til ploven (Vens.)

;

i fattige egne hasper af træ til at lukke

dorene med, Kr. VIII. 115. 223; se

storm-, vindues-; jfr. Aasen, isl. hespa

huk.; htsk. haspe, mnt. hespe, haspe,

Sch. Liibb.

2. haspe, uo. hasp -9r -9t (D., Malt)

sætte krog på doren; a hår hasp9t æ
dar (D.).

3. haspe, no. hæsp æn -9r (Staby)

;

hasp æn -9 (Søvind s.) — en garnhaspe;

jfr. Aasen, isl. hespa, huk.; htsk. haspel,

mnt. haspe, haspel, Sch. Liibb. ; hervetræ,

strångle; guld-.

4. haspe, uo.

hæsp -9r -9t -9t (Agersk., vestsl., D.);

hæsp -9 -9 -9 (Sundv.);

hasp -9 -9t (Søvind s.) —
vinde garn op på en garnvinde; hæsp

æn tijm (vestj.); hasp en tin (Søvinds.):

hæsp o æn hær9træ (D.).

haspetræ, no. hæsptræ et -9r (Ager-

skov, vestslesv., Bradr.) ; hæsptræ et -træ9

(Sundv., Ang.) — garnvinde (s. d.); jfr.

hervetræ; sølv-.

hasping, no. hésp9^ i best. -i flt. -sr

el. hesp æn best. -9n flt. -9r (Vens.) —
et fed garn; i i lø gån é de fli9r hesp9r,

i en klavse garn er der flere fed (s. d.).

hasse, uo. overkomme, fuldføre (Mors)

Mb.; se has; has9 æt9r æ for (Lysgd.)

= jage(?).

hasselvorn, to. has9lu9r9n (S.Sams)

knurvorn, vranten ; som ej kan give sig tid.

hassen, no. se hessel.

hast, no. hast æn (D., alm.) = rgsm.

;

hqj kam hærhæn i æn gal el. tor9ngal

hast (Vens.) o : i stor skynding ; i en hast,

i en skynding; de hor éti9n Aas^ (Søvind)

;

do ska kom, o de ska wær i æn hast

(Agger)
;

jfr. Aasen hast ; htsk. mnt. hast,

nholl. haast; flyve-, jage-.

haste, uo.

hast -9r hast hast (D., Andst);

hast -9 -9t (Søvind s.);

hast -9r hast hast (Agger)

= rgsm. ; de haster da et hor9r en de

pléJ9r (Andst; alm.) upers.; ær 9t nomj,

de hastdr mej? (Søvind s.); sjældnere:

han hast9r il me 9t (Søvind s.); se for-

haste sig; jfr. travle.

hastig, to. hast9 (D., Agersk., alm.);

hast9 (Agger, Lild s., Hanh.) ; ha9st9 (Fanø)

— 1) i en fart; han kåni gråw hast9

20t9båq (vestj.); de fæk æn hast9 æn (D.);

hast9 b9tint æ lårisom fåtrø't (Randers)

om overilet giftermål f. eks ; de kom9r et

o dæn hær sij så hast9 (vestj., vestslesv.)

tim. o: det sker ikke så snart; dæn skul

ejt blyIV kdl for hgst9 (Lild s.). — 2)

hidsig, let vred, om mskr; han blow

hgst9, han ær hgst9 (Agger); se gesvint,

gov, snejdig.

hastighed, no. hast9hei æn (Søvind)

= hast ; bruges med nægtelse : han kom9r

il i h— O: ikke med det første.

hastigsindet, to. hqst9sen9d (Lild s.)

ilsindet, hidsig.

hastmodig, to. hastmod9 (Holmsl.);

hqstmor9 (Holstbr.) — ilsindet, befippet;

jfr. Aasen, hastmodig.

hastmodighed , no. hastmod9heJ9d

æn (Hmr.) ; hqstmor9heJ9r æn (Holstbr.)

;

hqst9- el. hast9molhiJ9d (Agger) — ilsindet-

40 hed, farende hast; hati gor 9t i hans h— ;

h— ddw9r et ud9n te å griv lap9r.

hastværk, no. hastværk æn (D.,

alm.); hqstwærk æn (Agger) == rgsm.;

„hastværk æ lastværk!" så han æ dæjn,

da håd han van sijw daw om o hint æn
pæl hrænvin, o så fol han in ad æ dar

o slåw æ flask istøk9r (vestj.) , se fige-

arbejde; et hastværksarbi (Søvind s.).

ha suj, udrbso. ha suj! (Lindk.)

30 kyseråb til svin ; se suj.

[

hat, bio. se hårdt; uo. ft. se have;

udrbso. se hot.

hat, no. I. hat æn flt. hat (vestj.

;

I

D., Gørding h., Grindst. s., Andst, Hvejsel,
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Vejr., Agger, Snedsted, Løgstør, Havbio s.,
;

gamdl gro hat, el. mi hat, de æ træj hat
Almind. Vib.: Skodborg, Hvidding, Nu- (vestj.) tim.; „da di båd drukken så møj,
strup, Skrystrup, Sem) ; flt. hatd (Rårup).

II. hat i flt. hat (Vens. ; Vejlby v. Frede-

ricia, Øland) ; hat æn flt. hast (Emmerlev,
Forball.,Vonsbæk, Hammelev); hat æn hat
(Åbenrå). — III. hat æn -dr (Tved, Ålsø,

Harridslev, Haslund, Horn. h., Gimming,
Nimtofte, Støvr. h., S. Hald h., Aller,

som di kund', te nap di ku bær ed i

hatten, så slingred di hjem". And. Begr.

;

„han havde lidt under hatten", J. M. 44,
o: en lille rus; håd æ ,ek hat dæn hat,

så håd æ er^^n hat hat (Agger) ordspil

mellem haft og hat, jfr. Sgr. XI. 1 1 6 ; —
kvinderne, der kommer fra konegilde,

Fjolde). — IV. hat i best, hati flt. hat9 lo river hatten af hvert karlfolk, de møder.
best. -n (Sams); hat æn flt. hatd (Tor-

rild, Ncirup, Bjerring, Linå, Uth, Dover,

Sporup, Tåning, Røgen, Halling, Vejlby

V. Årh., Saksild, Tiset, Bjert); hat æn
flt. had9 (Sundeved) — 1) mands- el.

kvindehat; di had æn hat apo hu9, dæ
ku jar rom æn skip katø-jldr, men a
tromr héhr ejt, di had ånt en dje lomkle

å wontdr ij dn (Lild s.)
;

jfr. Kjær, Stavnsb

se Fb. Fr. H. s. 99, jfr. Sky tts h. s. 1 49 ned.

;

har hatten her været et juridisk symbol?
se Grimm R. A. 148, Mélus. III. 214; når

præsten på kirkegården ved graven læser i

hatten, maner han den døde, Kr. IV. 391.

497 ; i æventyr og sagn : hatten skaffer krigs-

folk tilstede, når den drejes, Kr. V. 333;
jfr. Grimm March. I. nr. 45; hatten gor

usynlig, Thiele 11211-12, Gr. GI. d. M.
s. 139; hat o lin (Fanø) bruges af horn: 20 II. 268. 4, Gr. Æv. II. 28, Kr. IV. 13. 19,
når en pige konfirmeres, bærer hun sort

hat og hvidt lin med kniplinger fortil,

ligeså får de døde det med ved ligklæd-

ning, jfr. pandestykke; mårn hat, fin el.

stås hat (Skærbæk) er forskellige kvinde-

kapper; ål, væn dær gæsr mæ høhr å
ha9t (Ang.) 0: både kvinder og mænd,
se hølle; „a ha flyvlsboend å sølspænd'

po den gjæv hat". And. Bars.; — i en by-

remse: „Pe Hies hat", Sgr. II. 87. 419;
man kan kende en Skalsinger på hans
hat, Kr. VI. 327. 112, folkene fra Skals

bærer nemlig hovedet hojt og sætter

hatten på snur; Lygumgårds hoje hat,

Kr. IX. 126. 327 (N. Lygum); Stavnager
hatte, Kr. IX. 130. 343; — sæt æ hat o

træj hor o æn lus (Malt h.) lystigt eller

spottende udtr. ; ve do et hå æn gamd
hat ? el. do ka hå æn g. h. ! (vestj.) el.

VL 11. 15, Sgr.Vn. 24, Vm.212, XII. 208,
J. K. Ævent. s. 76. 224. 227; jfr. V^^igstr. L
1 35, II. 204 ; Gavallius Warend 1. 1 6. 27 1

.

394 ; Faye s. 29 ; Asbjorns. L 42, II. 207,
III. 46; Fritzn.^- huldarhottr, huliåshjalmr

;

Sjur5arKvædi s. 95.39; Maurer, Isl. S. s.

314; Urdsbr.VL 169; Z. f. M. II. 144. m.
ned, (Rygen); Grimm Myth.^- 431. 1227,

jfr. s. 607 ; Kuhn V^. S. I. 352 ; se frakke,

Kr.Æv. 45; kappe (s. d.), sts. s. 88, Mhofl".

333 ; endnu kan nævnes Mélus. 1. 1 7 ævent.

fra Bretagne; je posséde un chapeau, qui

me rend invisible; Glouston, Tales & Fic-

tions I. 72, hvor der er mange henvis-

ninger; „Hades's hjælm". Illaden V. 845;
hatten opfylder ønsker, Sgr. VIII. 199, Kr.

Ævent. 15; J.K. Ævent. 181 ; når man får

dværgehatten på hovedet, ser man det

skjulte : Gr. GI. d. M. III. 1 33 ; Kr. IV. 40. 44

;

han fæk æn g. h. (Valsb.) foragteligt og 40 Sgr. IV. 170. 526; Efterslæt 279. 248, jfr

afvisende svar, når en kræver noget, jfr.

bese, hægte, skid; haj æ kgl får hans
hat (Vens.) o: htsk. kerl fiir seine hut,

karl for sin post, se Nyrop V. Sk. 91;
do ka gi tij, dær flywdr e^dn hat i stel

væjr (vestj.) o: det har ingen hast; æ
dær hat i fiøwt? (vestj.) o: haster det?

han skal ha nåwdt o hæri hans hat g
(Lindk.) o: noget at udsætte, give til

Hofberg s. 86; Kuhn. W. S. I. 298, jfr.

Kr. III. 3. 1. 5, hvor der bliver slået et

tæppe tilside, smllgn. Mhoff 312. 425;

Z. f. M. II. 143. V. (Rygen); i et skæmte-

sagn betaler hatten, Kr. Æv. 287, Sgr.

II. 36. — 2) forskellige genstande, der

har storre el. mindre lighed med en

hat: en filtpose til at filtrere brændevin

igennem, kaldes også: æn brænvinshat

undskyldning; æn skal il tæj æ hat a /"or so (vestj.) ; ligeså kaldes låget med piberne

æn ser æ man (vestslesv.); dær ær etian,

dær ka sæj, hwa dær ka hlyw å æn
gam9l hat, in9n æn æ væn siw gåfi

(Andst); håj hat o påj hat, o Jæp9s

på destlllerlngsapparatet til brændevin æ
hat; loppen på vejrmøflen, hvorpå vin-

gerne sidder, og som kan drejes efter

vinden; stråhatten, som sættes over en

36*
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bikube ; en mave hos drøvtyggerne : koipns

hat, jfr. vom; æn hat i æ l^s (vestj.),

å æ snåf (Valsb.) på vægen; sort hat i

lyset betyder „ hattefremmede " o: en el.

flere personer med hat; de kommer fra

den side, hvorhen hatten vender, J. K.

397. 1294; Kr. IV. 385. 427; Sgr. VIII.

224. 926, alm. ; der er hatte i lyset, der

kommer penge i huset, Kr. VI. 283.303;

den unge mand frem med „hattehue"

under hatten, hvilken hue han som
andre gamle mænd beholdt under mål-

tidet, endog under begyndelsen af dansen

;

den lignede nutidens strikkede bomulds-

huer og brugtes alm. af mændene til

stads under hatten, J. Saml. V. 106

(S. Omme); se stillesidder.

hattemager, no. hatmåqsr æn (D.);

klokken i slaguret, hvorpå haxnmeveni^hatmaqpr i (Vens.) = rgsm. ; se Jorgen-;

falder, se kop; et overtræk af mug el.

skimmel på fødevarer: dær æv åh så

lihr æn slat, så hær æn si hat (Gjedved)

;

se fanniker-, finger-, hør-, lyre-, løfte-,

mølle-, padde-, puge-, rokke-, skjæg-,

skurve-, trold-. — 3) en rus, alm,; han
håd æn liU tcon hat g (vestj.), se blyhat. —
4) store mørke tordenskyer, dær æ hat

åp i æ væst9n (vestj.), sign. nu tager

Tranberg sin grå hat på, Kr. Ordspr. 20 (Vejr.) = rgsm.

spøgende: en kromand, som skænker

ponse el. brændevin ud; se hat 3.

hattepuld, no. hatpål æn (D., vest-

slesv.. Søvind s.) = rgsm.; „hqj sa nir

i Øndål å tal di . ståhn peij åpå hans

hat pbt", Grb. 221. 12.

hattepynt, no. hatpyM æn (D.) be-

sætning og pynt på kvindehatte.

hatteskygge, no. hatskyq æn -skyqdv

520, om regnskyer, der vestfra hæver
sig over Lonborggård, familien Tranbergs

ejendom (Skjærn)
;

jfr. Gavallius. Warend
I. 231, se kjælling, tordenhat. — Jfr.

Aasen hatt, isl. hattr el. hottr, hak.;

eng. hat; det htsk. navn er hut hak.,

mnt. hot, hut, Sch. Liibb., som er en

forsk, stamme; hætte; bi-, bly-, blå-,

brudgoms-, dværge-, fald-, felt-, filt-,

flagre-
,

gron- , hage- , klygre- , knald-, 30

kongens-, kurve-, ler-, ligge-, menneske-,

poj-, puld-, rakker-, siv-, skygge-, sne-,

sol-, sommer-, spån-, strå-, vinge-.

hatte, uo.

hat -dr -9t (D., vestj.) ; ft. tf. -dd (Agger)

;

hat -9r -dt (Agersk.) —
tage hatten af; de æ tih nåk o hat nær
æn sijdr æ man, ordspr. ; do skal hat

a'j ham (Agger) o : tage hatten af for

ham = hat aw (vestj.); di ha'ta å fo mæ*f>

(Vens.).

hattebredder, no. hatbræjdr flt. (D.)

hatteskygge, jfr. skygge.

hattebånd, no. hathon æn -bofi

(D.) = rgsm.

hattefilt, no. hatfilt æn (Søvind s.,

Fjolde) --- rgsm. (Søvind s.); hatteskygge

(Fjolde).

hattefoder, no. hatfumr de (D.)

-= rgsm.

hattelue, no. hailu æn (N. Sams,
Varde, glds.) en hue, som bæres under
hatten og bliver siddende, også når hatten

tages af; ved 2den dags bryllup trådte

hatteslag, no. hatslaw é best. -slam

flt. -slaw (Vens,); hatslaw et (Vor h.) —
til mænd, glds., vistnok = hætte (s. d.),

knygehætte; se snak; jfr. lue.

hattesør, no. hatslør æn (D.) slør,

der befæstes på kvindehatte.

hattet, tf, had9 (Sundev.), væ hadø

O: have en rus, se hat 3.; jfr. be-.

hattetar, no. se hætteterne.

hatteæske, no. hatask æn -»r (D,);

hatæsk æn -dr (Han h.) = rgsm,

hauk. Mb. und. voel; er det ikke

trykfejl el. fejllæsning for haut? se haft.

1. hav, no. haw (vestj., Agger, Vens.)

i udtr. : si sæ haiv te, se lejlighed til

(Holmsl.); fra Holstebroegnen er opgivet

formen hawt, brugt på samme måde;

han tvil da stæl, når han ku si sæ haw
te (Agger); jfr. isl. hagr hak., fordel.

2. hav, no, best. æ/m?/; (D.,vestslesv.,

vestj.) ; æ haw (Ulvb.) ; æ ha (Fanø) ; haw é

best. haw9 (Vens., S. Sams); best, hamt
(Søvind s.); hamd (Djursl,) — 1) rgsm.;

dær ud får ve æ haw, — æ haw hårjo skor

en, — dær hå ivat mati9 kampstejan, Kr. IX,

175. 7 (Ulvborg h,); æ haw æ gal o: op-

rørt, slæt, jævnt ; æ haw ær ek tej 9r o læn

(Agger) havet er så oprørt, man kan

ikke lande; nær haw æ slæt, ka wi sij

50 han; nær haw æ gal, kan wi dså hør

haw; haw ær un, ær ejt å lijd 9pp; han

rest sæ å løpd te haw; han tur go 9po

haw, nær eti9n aj9r tuwr, han had ohr

gow haw nøj fotre'd, hwafor skul haw
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så gør ham fotré'd; dær æ nbj haw (Lild

s.) der er nogen søgang; æ haw gor

imod OB hjærd (klitterne) i storm ; htjtp

haw, æ haw gor te møl stjændl (Holmsl.

kl.), til midt på stenvolden; leq te æ
haw, drive fiskeri; hruq æ haiv, være

fisker (Holmsl. kl.); di mo o ste, dæ
broqsr haw (Lild s.) ; hawsdns buj (Vens.)

;

hawsdHS bon (Ang.); „haj bléw we, te

is pretty nigh out; they can't be born
unless it is pretty nigh in, — not pro-

perly born til) flood. He is going out

with the tide"
;

jfr. Black, Folk Medicine

s. 127, Henderson s. 58, Folklore Record
I. 182, death at turn of tide; Folkl.

Journ. V. 217, VI. 243. 277 ned. (Ny
Seeland), Mélus. II. 182. 454 ned. (Spa-

nien); endnu kan anføres (slenzk Forn-

haj kam te de wiU haw", Grb. 107. 11; lokvæOi II. s. 138. 15.16, jfr. fra Bretagne:

assurgenle fluctu mares concipiuntur, rece-

dente autem frustra laboraveris, feminæ
tantum procreantur, Mélus. II. 138; torden-

vejr følger den stigende flod, adspredes

eller går bort med ebben ; — havet kræver

sit eje tilbage, den døde havmand, der

var begravet på kirkegården, Gr. GI. d.

M. 111. 139, Kr. III. 78. 107; i havet

findes alle slags kreaturer ligesom på
o slot mæj, Gr. GI. d. M. I. 27, jfr. s. 29; 20 landet, man kan se havtyren forfølge de

ivet do ene blæs i haw9 , el, skij i

haiod , hwa de e dyjbdst! (Vens.) af-

visende svar; når noget falder på gulvet,

kan spøgende siges: de fil da et i æ
haw (vestj.); nb leqp de gbtl — ^a, de

leqd dq't i hawdt (Søvind) tim.; de æ
lisd umuli som hawdt ka blyw rtad (sts.)

;

i lognehistorien : dær flow æn gnist i æ
hatv o tæn il i dn, så tåw a æn tåt hor

a hår hør te æ væsi9rhaw war bræn aw,

å di slot mæ byqhalm, sts. III. 196; jfr.

Kr. Ordspr. 524. 961 ; Efterslæt 225. 221

;

— når havet ruller på Norresandet,

er del mod godt vejr, ruller det mod
Søndersandet er det mod regn og uro-

ligt vejr (Skjærbæk); jfr. gryn 1, s. 496.

33; — de gamle fiskere siger altid

.,hun" (s. d.) til havet (vestj.); — i

græssende landkøer, Kr. VI. 294. 406;

jfr. Liebr. Gervasius s. 30. 134 med hen-

visninger; Folkl. Journ. II. 351, III. 183,

IV. 17 (Skotl.); — i visen: stalten Ade-

luds lærte ham havet at stille, Kr. I.

310.8; — i ævent. følger manden med
stormen over et stort hav, Sgr. VIII, 213,
jfr. Kr. V. 35 ; storken (s. d.) flyver frue-

aften over det røde hav (s. d.); i ævent.

Angel bruges hav om stranden, søen ; 30 nævnes det røde hav, Gr. Æv. II.

æ huds lekdr ve æ haw, ær Østdrhaw,

Østersøen; levere korn te havs o: til

stranden; være til havs o: til søs. — Havet

griber ind i folkets forestillinger: kaffe-

kedlen koger over, når havet stiger,

kalve og born fødes (D,); sår må ikke

vadskes ved stigende men ved faldende

hav, Kr. IX. 63, 699; jfr. quand la mer
baisse, lavez votre plaie et elle guérira

det blå hav, V^igstr. II. 236, er helved;

du skal med dit bryst gennembryde
jorden til du når de elleve indhave,
J. K. 266; om det æventyrlige „Lefver-
haf, Grundtv. Løsningsst, s. 125 med
anm., kendes, véd jeg ikke; ildsø,

J. K. Ævent. 228; — gåde: en vej for-

uden støv, Gr. GI. d. M. II. 133. 24;

æn dam mæ mam htvijd ges i, ka do

bien, Mélus. II. 138 (Basse Bretagne) ; 40 ^»^ hwans de ær? (Lild s.); en lås af

når floden går ud, dør de gamle el. syge

mennesker, jfr. Aristote ajoute, qu'aucun

animal n'expire si ce n'est au reflux, ce

fait a été objet de beaucoup d'observa-

tions dans l'Océan des Gaules , et il ne

s'est verifié que sur Phomme, Plin. Hist.

natur. IL 101, anført Mélus. IL 182; fore-

stillingen herom synes at have stor ud-

bredelse; „Falstaff parted (døde) even

vand, Sgr.VI. 27. 348, jfr. løgle; — havet

får øge- el. kælenavne : engelskmand, olde-

moder, Rasmus, æ Symrskåw (D.), Kræ
Wæjstdr el. Kristen Vestergård (vestj.).

Store Maren (Agger) ; den blå ko (Vens.)

;

„en mand fra Nordvest, indsvøbt i en

blå kappe", Thiele I. 282; jfr. blanke

Hans, Mhofl". 130. 173; ågryden, Sgr. VIL

142. 692 (Sæll.); havet er salt fordi et

just betvi^een twelve and one, e'en at so skib ladet med salt er sunket i det, Sgr.

turning o' the tide, Shakespeare Henr. V.

aet. II. scene 3; også i Dickens David

Gopperfield, kap, 30, slutn.
;
„people can't

die along the coast, except wlien the tide

VIII. 79, se Mélus. IV. 309, kværn, salt,

jfr. Animisme de la mer, Mélus. III. 153. —
2) hav om månen (Ang.), en ring; det

betyder uvejr; jo mindre ring, jo storre
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uvejr og .omvendt, se hjul. — Jfr. Aasen

hav, isl. haf itk., se Fritzn.^', mnt. haf,

Sch. Liibb. ; Aasen henfører ordet til

hevja, løfte; Weig. sammenstiller det

med hafen, havn; bråd, gås 4., marehalm
og andre smstn. med mare- i betydn.

sø; ebbe, fald, flod, fløde, vand; værn;

ind-, jord-, krelle-, nord-, røde- verdens-,

vester-, øster-.

hav-and, no. hawændr flt. (Lonb.) »o

trækænder, fællesnavn.

havari, no. hatvdri'j de (Agger)

skade på hus el. redskab; dær æ nåk

ski h—, kan siges, hvor noget, vogn,

plov el. lign., er gået i stykker; hawd-

ri'jdrød uo. tf. om varer, der har taget

skade ved havet; hauwi'st æn , skib,

som har taget skade af sø og storm

(alm. , vestj.); jfr. htsk. havarie, holl.

avarij , havarij , fr. avarie , mlat. avaria, 20

der henføres til et arabisk ord.

havbinde, uo.

hawhen ft. -han (Heil.);

hawhej -hejdr -haj -hojdn (Vens.)

— binde en stærk snor stramt om ha-

serne på et dyr, for at hindre det i at

springe og løbe, og derved holde det i

fennen; også: hdnt wa hdtd hawhojsn
o: bundet så stærkt ind, at det havde

taget skade, om svøbelseborn.

havbjærg, no. hawhjærd æn -hjærd

(Rkb.) sandklit.

havbo, no. hawho æn hawhdr (vestj.)

klitbo ved Vesterhavet; dæ wajængåriæn
hawho fræ Wårøpør (Vorupøre), han sku te

dåwt9r, få han wa ent rætdn rask; tåw
hawhowdrd, Kr. IX. 169. 170. 171. 4;
når Sallingboerne laster havboens fisk,

siger denne : ta såæ tåjsk, å ed så æ tåjsk,

å æ så æ tåjsk et gow9 nåk, så mo I gi*(s

mæ mi tåjsk ijæ'n! — kommer havboen
efter en urolig fiskefangst i land, siger

han: de war et mejør en wi kun ri hen

aw; driver en strandingsmand levende i

land, siger havboen til ham: hwa wel do
ha, æntdn æn pek å æ øws æhr æ slaw
å æ køl, få do ska dø, low ka do,

Kårdn wæltd mæ, et! Kr. VI. 317.36-38,
jfr. Efterslæt 78. 66, Aggerbo, Harboørebo;
æ skåwho tår et te hårds å æ hawho so

(vestj.) o: sne, slud vesterfra kommer
tilbage med østenvejr; jfr. Kr. IV. 373.

298, VI. 273. 195, jfr. W. Gregor s. 154
ned., se skovmand.

havbopige, no. havboens dalter el.

pige; wi low9r ve håv (håb) lisom æ
hawhopiqdr, Kr. IX. 99. 61.

havbrygge, no. hawhnjq æn (Agger)

ophobning af sten og sand ved stranden.

havbund, no. hawhon æn (D.) =
rgsm., se hav \.; de sir uwd såm hawhon
war øwdrsodd mæ stjamr lisåm hemal

(Lild s.); havsbund, Kr. V. 165. 197.'

havbær, no. hawhæ et = flt. (Sundv.)

frugterne af hvidtorn, cratægus oxya-

cantha L. ; havbærtorn (Als) hvidtorn

(s. d.); jfr. havtorn.

havbærtorn, no. hawhærtvon (Als)

= havtorn 1.

havbåd, no. hawhpd æn -hod (Lild,

vestj.); hawhutvdd æn -huwdd (Agger) =
fiskerbåd ved Vesterhavet; æn flaq hår a
dUr sit 9po æn hawhgd (Lild s.); alle

havbåde er sprødesejlere (s. d.); se hav-

skib.

havdige, no. hawdiq æn -diqdr (D.)

= rgsm.; se dige 3.

havdyb, no. hawdyv æn -dr (D.)

de dybe render mellem vadderne i det

flade indhav syd for Grådyb.

1. have, no. haw æn best. hamn flt.

hgw (Vens.); haw æn -ør (Vejr., Sall.);

haw æn haw (D.) — sidestykke i vogn-

kassen, 2' 2 fjæl bred (D.); hawøn é får
høw (Vens.)

;
jfr. have Kalk., Rietz have,

håvar, „vagnshåck" ; fjæl, lærring, sæd,

vognsæt; fjælle-, hø-, høst-, mog-, vogn-.

2. have, uo. de hqwøn (D.) havgåen
for at fiske.

3. have, no. (?) haw æn (?) (Hovlbj.

h.) en stadig hundegøen.

4. have, uo.

ha hår håd håd (D., Nykirke, Janne-

rup, Grindsted, Lemb, Lyne, Hvejsel

;

Uth, Bj. h.);

ha hår håd håd (Torrild, Norup);

ha hår håd hat (Rævs, Lødderup, Ag-

ger);

ha hår håj håd (Hundborg s.);

ha hår håi hat el. håi (Vejr.), tf. håd

(Gjørding), hat (Davbj.);

ha hår hår hat (Mogenstr., N. Sall.);

ha hår håd hat (Heil. h.);

ha håø håd hat (V. Horn. h.);

ha hor ha hat (Vens.);

ha hår had hawdd el. hat (S. Hald);

ha hår haj hat (Støvr.);

ha hår ha hat (N. Sams);
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ha hå9 håd hat (Gylling);

ha håd had hat (Hads h.);

ha hd9 hoi hpi el. hat (Søvind s.)

;

ha hå9 hgi hat (Dover);

ha hår håi håi (Vejlby ved Fr., Vons-

bæk); nt. håd (Skodborg, Bjært);

ha har hal hat (V. Vedsted— Forhall.,

Emmerlev, Agersk., Hammelev);
ha luer hgi hai (Bradr., Valsb.); nt. hæ

(Sundeved)

;

ha hær ho ha el. hai (Ang.);

nt. har (Øst. Vedsted, Møgeltønder, Øster

Linnet, Brandrup, v. for Tinglev) ; ni. hær
(S. Lygum, Medelby, Tinglev, øst for

Tinglev, Als) ; — nf. ha, nt. ett. hær flt. ha,

fort. har flt. har, tf. han (Fjolde); nt.

2. pers. ett. Jiæsto? (Bradr., Ang.^; — han
skul hdj hat, vil hdj tvg9 (Søvind s.) ; — i

Angel bruges i en del forbindelser: have

Jyd. I. 81. 1. — 3) fornemme; veder-

fares noget, godt el. ondt ; di hår hat gåt

frå møl i mårw or (Vens.) o : nydt godt fra

møllen; a hår værk, jnn, .såra; han hår
9t gråw gåt el. gråw il (D.); hurdn hår
do 9? — å S09H åp å ne9, mæ rowt å
sle å elændiqhb, Sgr, III. 169. 917; han
hår 9t lisom æn jænyw9 hun, æ håi ær
qw (D.) o: overmåde dårligt; do hår 9t

\«nåk lisom æ man, dær Ijet om hans

hæst, o så spå han o æ røk o 9n, el.

som æ rak9r, dær Ijet om hans knyw,

o så sod han mæ 9n i æ. mon (vestj.),

Sgr.V. 27. 96, til den tankeløse el. glem-

somme ; han har 9t lisom æ dåmn dræy,

han vil hæhr b9stel nåw9r ant el. hælst

gør de, han kun il (vestsiesv.) ; di hår 9t

som smp ol i moddr el. som æn hun i

æn hælm9s (Malt h.) o: udtryk for stort

for rgsm.'s være: æ hu9s hæ foUn ow^ 20 velvære ; — om legemligt befindende, især

huset er faldet om; æ væ9r hæ gån te

symr; han hæ vurn kotp, han er bleven

ked af det, fortrædelig ; han hæ vurn slan,

han er bleven slået; — have forkortes

sommesteder til å: di ku rå (snart) å

(have) konidn åp æ skæms; di ku rå å fari9t

ham; hun ku læt å kom9n te 9t å slaw9n

glas9t i stik9r; men : di sku snar ha 9t gpr

(Mellerup). — 1) have hos sig, holde,

ildebefindende, smærte; hur hår do 9t?
— a hår 9t i æ lyw o får æ bryst o

hiJ9l åp i dæn jæn sij (D.) o: jeg lider

smærte i maven, brystet og den ene

side; hvem der har det i tænderne, får

det snart i hænderne, Sgr. V. 26. 63

(Sams), om frugtsommelige kvinder: efter

smærter i tænderne følger bornefødsel;

han flår 9t mæ æn te'fål (vestj.) o : han
bære; a hårdt i æ hån, o æ årm, o a?3olider af krampeslag; ha untij).) om koen,

røk, mæ mæ (D.); have i huset: vi hår

frætmr idaw (D.). — 2) eje, besidde, di

hår bodd gpr o pæri (D.); han hår æn
bån mæ hin (vestj.); han hår de, di amr
Ii9d9r om i væstlom9rn, Sgr. II. 235. 899

(Grenå egn); — få til eje, erholde: skam
ska do ha ! — tak ska do ha o gåt ska do

fo, mæn do ska sjæl tvær ud om 9t! vi

hår håd æn guw9 liq (gavn) å 9t; no ka

som er i fødselssmærte ; — synes om, tåle,

udholde; ka do hå æn pons? (D.) synes

du om at drikke en pons? „a ka nåk
sjæl hå 9t!^ så gamdl Jæsp9r om æ
brænvin (vestj.); æ gi gæn hgi 9t (vest-

slesv.) om mad: jeg synes godt om det;

æ kan int gåt ha de klar9r9n (Agersk.)

jeg kan ikke godt tåle, at man klatrer;

han ka nåk ha et kåp bæt! (Angel) De
do ha de får 9t! (D.) o: til gengæld, som 40 kan nok drikke en kop til; vi kun nåk
hævn; la ham no ha de! (Søvind) o:

lad ham beholde den straf, han har fået,

straf ham ikke mere ! korpn mo jo hå

hatv nåw9n te å hjæl}) sæ (S. Hald); no

ka do ha de, no bløJ9 di nij9s! (Tåning);

„så9n ska di ha th!^ så dræipn, han
vil it ha hans omn (sts.); no må do ha
gona't, fåwa'l! (D.); sådn ska do hå 9t,

din humtamp! (vestj.); — være gift med:

ha torvær no! (Valsb.); de kan æ lædt

ha (sts.) det kan jeg let tåle, om noget

ildesmagende ; dæn snak kan æ ii ha
(Ang.) kan jeg ikke tåle. — 4) forefinde,

træffe; ha gåt væjr, guw9 før, muw9dviih,

(D.). — 5) bruge, anvende ; hår do mjælk

nåk te æ dåwdr? hår do nåk å 9t? dæn
las ska vi ha te æ hæst; de vel vi ha te

jul (D.); a vel erjdn ro katø'f,9r ha, a vel

han hår Las9s dæpr frå Skålbård (Skod- 50M 9m stæjt (vestj.). — 6) finde forelagt

borg) (D.); dæn jæn vel hælst ha mmrdn, til behandling og udførelse; de hår vi

dæn non dæt9r9n, så blytP9 di gywt ål- nåk o gyj9r mæj; a hår møj mij9r o

samdl (Silkeb.); „han vild et ha hend, sæj, a hår et o b9stel (D.). — 7) i forsk,

om hon så wa fågyldt te henne nawel", tim.: a vel et hå 9t, de vel a et ha! (D.)
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det vil jeg ikke finde mig i; de vil a et

ha få dæn bæst a mi hons! (vestj.) spø^

gende beklagelse af et uheld; „di ku et

ha ham dier få fem hejer (eller) syw",

Jyd. II. 6. 2 o: de kunde på ingen måde
lade ham opholde sig der; di har djært

få dæm sjæl (vestslesv.) o: de ere sære

personer; do hår 9t så stel fo dæ si9l

som dæm østan Tistø, Kr.VI. 327. 113 o:

(Vens.); haw æn -dr (D.); fit. hawd (Sø-

vind s.); hak. (Sams); haw æw -ar (vestj.,

Mors); ha æn -dr (S. Ho) — 1) gærde,

jorddige (Sams), se gård. — 2) hegnet

plet; æn stomp, dær hå tvæt enkåst æn

gåfi, kalds haw (Lild s.); et storre stykke

land, hegnet med grøfter, hvor kreaturer

kan gå (Vens.); samme steds nævnes

som stedsnavne : hawsiq^ hawhjæan (Holte

du har det ensomt; hwæm dær mcios.); på Læsø skal gores forskel på hå

ka hå 9 i hwbt, di ska hå 9 i f(B9n

(Vens.); o: den som ikke husker, må
løbe efter, hvad han har glemt; „hai^

æ mam mans skai (vestslesv.) o: tomme
ønsker øder msker; der hentydes til ud-

tryk som: „havde" det blot været godt

vejr, „havde" jeg blot haft penge osv.

;

haj „hai" ii væt te', så haj æ væn koti!

(vestslesv.). — 8) hjælpeverbum med bi-

best. -i, indmark, og haw, en have; i

Ang. i stedsnavne: Horshave ved St. Solt;

Kalvehave ved Havetoft ; Hesthatcdn, Hås-
hqtc9n, to skovstrækninger i Søvind s. ; se

eng-, føl-, hæsse-, kalve-, stak-, svine- ; hav-

bær, -bærtorn, -fald, -gård, -land, -torn.

— 3) = rgsm.; ordet bruges vist sj. i

Vestj.; præst og degn kan eje en have,

så må der være træer i den; også når

form af det følgende uo. ; a hår tåan, 20 en bonde får si kalgor kon awlg, bliver

ggr osv. — h— af: ha sår9, gie, få'r-

diJ9l aw (D.); li— for: do hår gråw

moj får (vestj.) o: har meget om hånde;

h— imod: de hår a et imt:w9d (D.);

æ hær int æmo'9r 9 (Valsb.) = rgsm.;

h— med: han hår 9t mæ ham (vestj.)

O: er i forståelse med ham, måske mest

om at udføre noget uhæderligt; hun
havde det så ilde med sig selv, Kr. V.

149 o: var ilde stedt med sig selv; 30

h— på: ha klæjdr g, være påklædt; „de

hår et o' si!" så æ piq, da fæk hun æn
nåqdn hån (vestj.) ordspil mellem: det

har ikke noget at betyde, og: det har

ingen klæder på; ja, de hor å2)å' sæ
mæ 9, — sow9n slek9 sæ! (Vens.) kan

siges spottende, når skidenfærdig person

roser sig af sin renlighed; h— sig: a

ka et ha mæ mæ 9t (Holstebro) være tjent.

den til en have, se kålgård; havedige,

-frø, -gjærde, -låge-, -spade. — Jfr. Aasen

hage isl. hagi hak.; htsk. hag, „umfrie-

digendes gebiisch", mnt. hage el. hagen,

Sch. Liibb., hæk ; nordfr. håg, eng. haugh

el. haw, indhegning; hække; humle-, kål-,

pode-, pors-, urte.

havedige, no. hawdiqi et (Søvind s.)

== rgsm., se gjærde.

havefrø, no. hawfrø de (vestj., Ag-

ger) frø til haveurter.

havefuld, to. hgwful (Andst) for-

slugen, umættelig ved måltid; hun har

altid været havefuld, imens hun levede;

vil hun til at æde hele høveder nu, hun
er død, så er der jo ingen råd til hende,

Kr. V. 377; jfr. havendes, havegjer.

havefæld, to. ÅaM'/Ve/ (Hmr.,Ho]stb.)

i udlr. åltdri ær hin el. ham h— , alting

tilfreds med det; hudan hår de' si? (D.);40er hendes el. hans begærlighed tilpas;

hufi hor 9t se mæ . . .? osv. (Søvind s.)

hvorledes forholder det sig med? h— til:

han vil ha te', te Sdm'9n wa kom9n (D.)

O: påstå at . . . di vil ha te', han vår

åtd (altfor) tysk (Bradr.); h— ved: han
hår så gråw læt ve H (D.) o: kan let

overkomme noget. — Jfr. Aasen, hava;

isl. hafa, sv. hafva; htsk. haben, mnt.

hebben, Sch. Liibb. ; eng. have; „kommt,
wenn man stockung der lautverschiebung so

han kan benytte alt, hvadsomhelst;

1. hav.

havefællig, no. jord, som flere ejer

i fællesskab (Læsø), Mb. „hafæller" efter

Bing; jfr. have.

havegjer, to. haiogær (Andst) =
havefuld, jfr. havendes.

havegjærde, no. hqwga et (Søvind

s.) = rgsm.

havelåge, no. hawloq æn -9r (Andst)

;

annimmt, mit dem gleichbedeutenden lat. I hawloq æn -9 (Søvind s.) = rgsm.

habere iiberein", Weig. ; ital. avere, fr. -havende, tf. se vel-,

avoir; for-, om-. havendes, to. hamns (Agersk.) be-

5. have, no. haw i best. -i flt. -9r
\

gærlig, han æ så h— eftermad el. penge;
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hawdhsher no., jfr. havefæld, havefuld,

havegjer, havlsk.

havesager, no. hqwsaqd flt. (Søvind

s.) = rgsm.

havesløs, to. \}iaw9sløs] (Sønderj.)

er den. som har fortæret alt sit forråd;

Pontopp. Sønderj. Ord.

havespade, no. hawspå æn -ar (Lb.)

en sædvanlig spade, med lige skaft og
blad, jfr. grøbbel.

-havet, tf. se for-.

havevogn, no. hawwuwn i best. -wun
(Vens.); Jiawun æn (Horn h.); hawwodn
[i] (S. Sams) — kassevogn, vogn med
sæt (s. d.); se 1. have.

1. havfald, no. hawfalc best. (Vens.)

hegnet agerland
;
jfr. 5. have, havgård, hav-

land, havtorn.

2. havfald, no. æ hawfål (Holmsl. kl.)

hroqd søfålkan ds9 d stap djær ørdr" . .

.

Grb. 125. 31; jfr. Arnås. 1. 131: hun
hafl gulleit har ok sé i mannslfki ni9ur

a5 beltistaS, en j:)ar fyrir ne5an sé hun
fiskur ok hafl (lar meS sporS, se Konungs-
skuggsjå, Kria 1848 s. 39, Maurer Isl. S.

s. 30. 281; hon såg ut på ryggen och
hela baksidan som om hon hade varit

ofvcrdragen med klart skinande guld,

ioWigst. II. 218; har en fiskehale, som
slæbes langs gulvet, sts. II. 248; hun
har „lange, gelbe haare u. zwei weisse

bruste wie schnee", Mhoff. 338 (Ditmar-

sken), jfr. Kuhn N. S. 11. \% 426. 241,

V^olfN.S.319.609; hvordan hun blev til,

se havfolk, Hofberg s. 45 ; hun har kvæg,

Sgr. III. 217; Thiele II. 257, jfr. V^igstr.

I. 136, II. 250, Gavall. Wårend I. 246,
II. XII., Arn. I. 135; kaster sovn på dem,

strandkanten, hvor søerne brydes ; mellem 20 der ved nattetid sætter sig ved bækken
æ h— o^ æ bjærd, klitterne, ligger æ
stjcendl, stenvolden (s. d.), se 2. hav.

havfalden, to. hawfahn (Vens.)

slukøret; haj hløw da nu9 h— we 9;
jfr. forhavet.

havflskende, no. hawfejskin (Agger)

havfiske.

havflom, no. æ hawflom (Agger)

den sydende brænding.

og fører dem bort, Kr. VIII. 46.86; fanges

og spår dronningen, Kr. I. 148, II. 281,
jfr. Gr. DgF. nr. 42, Efterslæt s. 185. 130;

spår Kr. IV.'s fødsel, Thiele I. 56; hun
sætter sig på ridderens sengestok, Kr. I.

250, jfr. II. 79, Gr. DgF. nr. 45. 43;
V^igstr. II. 248; fører ridderen til sit slot,

Gr. Æv. 1. 18, jfr. Sgr. 1. 104; hendes son,

hvis fader er et mske, Kr. Æv. 298, J. K.
havfolk, no. hawfdlk flt. (Vens.) 30 Æv. s. 118, havkvindesonnen, Gr. Æv.

fællesnavn for havmænd og havfruer; de

engle, der havde syndet, blev udstødt af

himlen, „d di, de falc i haw9, kaU di

hawfdlk", Grb. 123.4, 124.27%., Thiele

II. 255, jfr. Grimm K. M. nr. 180 anm.;
når havfolkene færdedes udenfor deres

boliger, var de altid iført sælhundebælge,

J. Saml. IX. 355.

havfrue, no. fabelagtig kvinde, som

II. s. 51; Thiele II. 225; lader Esben
patte sig, så får han 12 mands styrke,

Gr. GI. d. M. III. 140; sidder på stene

i havet med et barn ved brystet, Thiele

11.255, jfr. Kuhn W. S. 1. 54. 41a; hun kan
ikke slippe gennem isen, Wigstr. II. 218;
forfærdes, synker i søen, som bliver blod-

rød, Thiele II. 256; jfr. xMhoff 338.3: hav-

mandens hustru er i barnsnød og hjælpes
bebor havet i sagn og æventyr; hun er 40 af kaptajnens kone; hendes barn fiskes

dejlig og hendes sang lokker, J. K. 331,
Sgr. IV. 171. 530; „hawfrowdrn é sd

dæjU, de de er ohr å baskryw; polisk

ywn d rømtvosd cæbar, e lå^ hor, dé go

ni te djæt bælstæ, d to nystdr (smukke)

himj brøstdv ho di, lisom de dæjlist kwej-
m^sk; men frå nawl d nir é di akdro't

som i fesk me hol å skæl. I gdt wer
se9 di tit i stu hjor uum åpd wonc me

op på skibet, hun genkøber det, Kr. VII.

147, Sgr. X. 18; en mand mødte en flok

havfruer, der søgte ud i Vesterhavet; de

forfølges af Uns jægere, Gr. GI. d. M.

III. 57. 1, jfr. Thiele II. 116. 120; Liebr.

Gervasius s. 204; Kuhn, N. S. 99. 115;

Wolf, N. S. s. 349. 258 ; advarer fiskerne

mod uvejr, J. Saml. IX. 355 (Mors), jfr.

Mhoff 339. 2, Wigstr. II. 246 ; lover lykke.

hal baqim d jompør åpd bøhrn; så søt^a so når hun får det første, som fødes, Sgr
di så øndit å så søt, de dem, dé hør 9,

glhndr dlteri d dem sil mé å jenar hen-

røkals; sd ér 3 ene mdwh, de di ka le

wær mé å spreif tisnbos te dém; dæfå

I. 99, jfr. Wigstr. II. 240, Grimm March,

nr. 181. Endnu kan henvises til Renvall

s. 12, Cavall. Wårend I. 244 flg., II. 63;
Faye s. 55, Antiq. Tidsskr. 1849—51
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s. 197 flg. (Færøerne), Urdsbr. IV. 167
(Ditm.), Mhoff 339. 4, hun kommer som
hjælper til fødende kvinder (Helgoland);

kaldes: hafgygur, haffru, margygur, mey-
fiskur, Arn. I. 131; merwip, merfrouwe,
Grimm Myth.^ I. 404, 455. 462, Folkl.

Journ. V. 98. 190 (Cornwall), VI. 165,

VII. 313, Folkl. Rec. IV. 62 (slavisk),

Strackerj. 1.419; se Yeats, Irish Fairy T.

„Merrow"; Mélus. 11.280 Les génies de lo

la mer, sirenes; havmand.
havfugl, no. hatvfåwl æn -fåwl

(D. ; Søvind s.) fællesnavn for de store

måger og terner, der i uroligt vejr søger

til land og varsler storm.

havgalt, no. hawgålt æn -galt (Thy)

plante, mandstro, eryngium maritimum L.,

kaldes også på vestkysten havtidsel (s. d.).

havgasse, no. hawgasi æn -dv (N.

for Rkb.) — 1) en slags søfugle, Sgr. V.

36.285; se hons. — 2) kalder indlands-

folk alm. fiskerne ved strandkanten; fol-

kene i N. Nissum kalder Harboøreboer
for havgassier, Kr. IX. 101.82; se gasse

s. 425. 16 flg., havgast, klæghæl; æn sær
hawgasd (Andst) er mig opgivet at være
en person med sære lader, rap i mun-
den, mest om kvinder.

havgast, no. hawgast i -dr (Vens.)

—
1 ) fællesnavn for fiskerne ved Vester- 30

havskysten (Vens.), de æ nåk jej å haw-
gastdrn. — 2) personer, der løber langs

strandkanten og søger rav (Fanø).

hav-grud, no. hawgruwd de (Lild s.)

havgrus; h— æ di smo ron stidn, dæ
leqdr i studr ræmpdr (strimer) i stråh å
æ hløtvdn skølt op o haw.

havguse, no. hawgus æn -sr (Vens.,

Heil. h.); hawguws æn (Hanh.) — en
tæt og kold tåge, som ofte om somme- 40

ren efter en varm dag vesterfra kommer
op over kysten et par timer for solens

nedgang; se havsug.

havgård, no. hawgor æn (Holstb.,

Agersk.) navn på et indhegnet stykke

jord nær ved gården; havgårde fandtes

i ældre tid ved hver gård, man slog

køerne løse derind et par gange om
dagen, gerne før middag og aften, af og
til ligeledes hestene; pladsen blev aldrig so

plojet, den var tit fuld af lerhuller, hvor

man havde taget leret til de khnede
vægge; nu opdyrket, men navnet kendes
endnu : sæt æ hæst om i æ hawgor (Lb.)

;

i Malt s. er der: Østdr, Nor, Væstdr

hawgor (flt.) hegnet småskov, hvor krea-

turerne går; se have.

havgås, no. hawggs æn -gæs (vestj.)

= rgsm.; når havgæssene (måger og
terner) flyver hen over egnen, bliver det

storm, Sgr. V. 36. 282.

havkarl, no. hawkål æn -kål (Rkb.)

fælles betegnelse for fiskerne, jfr. Kr. VIII.

137. 247.

havkat, no. hawkat æn -kat (D.)

— 1) en slags fisk med „kattehoved"

(Vardeegn). — 2) kvinder og mænd, der

om sommeren går ude i strommen på
vadderne og fisker, kaldes havkatte (D.).

havklæder, no. hawkléjar flt. (Lild)

søklæder, til at gå til havs med.
havko, no. kaldes havfolkenes kvæg,

kan komme i mskers eje, Kr. III. 78. 106,

jfr. Thiele 1. 15, II. 36 ned., 255. 257 ; Ca-

vall. Wårendll. XII; Renvall s. 15; Antiq.

Tidsskr. 1849-51 s. 200; Grimm S.

nr. 59; Z. f. M. I. 353; deres kvæg er

blakket el. hvidt, J. K. 347, 34; jfr.

sækyr, Arn. I. 135, der er søgrå, har en

blære på snuden, når den sprænges, kan

de blive på landjorden ; sign. blæresælerne,

cystophora, bl. hvilke hannen har ovenpå

snuden en løs hud, der kan pustes op

som blære (klapmydsen) ; Maurer, Isl. S.

s. 173; „sønød" Vedel, Saxo s. 119;

flyvesand, tyr.

havkok, no. hawkåk æn -kåk (Varde-

egn) en slags fisk, der har hoved som
en „hane og som kan gale".

havkrukke, no. hawkruk æn -ar

(Lonb.) stort sneglehus, som findes ved

havet, fusis?

havl, no. se hagl, hovl.

havland, no. hawlan (Thy) udmark
ved byerne, hver gård har sit h— ; se

have.

havlanding, no. hawlæmri æn (Rkb.)

et sted, hvor fiskerne lettest kunne sætte

båden på land.

havlangs, bio. go hawlåtis om (D.)

gå langs med havet et sted hen.

havlig, to. hawb (Malt, Andst,

Agersk.) i udtr. de æ hværkan h— hær
lawl^ (Malt) o: det er slet ikke i orden,

tilpas; de æ hværkan h— h— I— 7næ

ham O: han er hverken rigtig klog el.

rigtig gal; de vår ham værkdn h— h—
I— (Agersk.), det var ham ikke på nogen
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måde tilpas; måske forekommer også

formen: awh (Malt); jfr. Aasen, hagleg,

bekvem, passende, isl. hagligr; 1. hav.

havlsk, to. Jiawlsk (Braderup) be-

gærlig, havesyg, se havendes.

havlæg, no. hawlek (vestj.) ; hawleq
(Sams); hawleq (S. Hald); dær ær haw-
leq (S. Hald) o: havet er tillagt med is.

havmalurt, no. en plante, artimi-

sia maritima L., Sgr. V. 75. 591 (Sams). io

havmand, no. 1) fabelagtigt væsen,

som bor i havet, jfr. havfolk, havfrue;

„hawm\jdrn e non li skeqd te^astndr,

men no gronid nor te å spel. IH gamal
W9l fåtæl å (af, om) nor éi^kdl spelmejdr,

de dér ho lær hawmajsspel å dém, å di

hb ku jo folk løsti hæh gah, lisom di

wil, mé djæt spel" , Grb. 124. 27; „haw-
mqj hæU hawtrøl, hons di no kaUs" , sts.

108. 15; tre havmænd er brødre til tre 20

bjærgmænd, Sgr. VI. 86; havmanden
tager Agnete med sig, Kr. I. 251, II. 75,

Sgr. III. 17, XII. 65; jfr. Gr. DgF. nr.

38; Steenstrup, Folkeviser s. 89. 195;
harpespillet bringer havmanden op af

havet og tvinger ham til at give bruden
tilbage, Kr. I. 304. 13%.; han kræver

kongedatterens liv som løsepenge, Kr. Æv.
107. 307, Gr. Æv. II. 171, Gr. GI. d. M. !

II. 171, jfr. Sgr. XI. 221, Qvigstad s. 99;3o

kongedatteren bor i havet hos havmanden,
Sgr. II. 137; pigen lader tre havmænd
drikke af sin krukke og de ønsker godt

for hende, Sgr. III. 196; drengen tager

tjeneste hos havmanden, Grb. 108. 15;

fiskeren giver havmanden en hose og
advares mod storm, J. K. 20. 16; jfr.

Wigstr. II. 217; Nikolaissen, Nordland I.

14, II. 48, III. 22; havmanden kræver
bondens kør som offer, J. K. 19. 15; 40

han ejer kvæg, se havko; havet kræver
havmanden, der er begravet på kirke-

gården, tilbage, Gr. GI. d. M. III. 139,

Kr. III. 78. 107; hawmamn (Søvind) bru-

ges undertiden som bussemand; æ haw-
man sor hawdr (Mogenstrup) om luftens

flimrende bevægelse varme forårsdage, se

lokkemand; han kaldes marmennill el.

marbendill, Arn. I. 131; Aasen, havmand,
marmæle, jfr. Grimm S. nr. 5 1 fig. 405

;
jfr. 80

endnu Fischer 60; Asbj. I. 114; Nicolais.

Nordl.II. 53, Strackerj.I. 419, Renvall s. 3

ned. — 2) æn hawman (Lild s.) er en

strandvasker, ilanddrevet lig, jfr. døde-

mand; dæn dæ femr æn h— sérar får
å fo 9n kyr dp te strånfdwd9n, å så
hlywdr dn hdgxawdd i krestdn jowr (Lild

s.); se sten. — 3) havbo (s. d.); haw-
man (Randers egn) er et alm. slægtnavn

;

æn rån (række) klethakdr, dæ kalas haw-
man (!), (Lild s.); se skovmand.

havmandsspil, no. se havmand.
havmandstro , no. hawmanstrow

æn (Lild) en klitplante, mandstro, eryn-

gium L.

havmarokkes, no. hawmarå'kds æn
-dr (D.) = havmåge.

havm.orres, no. hawmords æn -ar

(D.); hawmor een -ar (vestj.) =--= havmåge;
jfr. Aasen, havmåse.

havmåge, no. hawmoq æn -dr (D.,

vestj.); hamo æn -mmr (Fanø); hawmqk
æn -måkd (Sundv.) = rgsm.; kaldes æ
bjærdmans hons, J. K. 214. 204.

havn, no. uo. se hævn, hævne.

havn, no. hawn i (Vens., alm.);

hadyi æn (Fanø) = rgsm. ; uo. hawn -dr -t

(Agger) komme i havn; jfr. Aasen, sv.

hamn; isl. hofn huk.; htsk. hafen, hak.;

mnt. havene, have, Sch. Liibb., se hav;

Kjøben-.

havne, uo. se havn.

havnebjælke, no. se hanebj—

.

havnlig, to. se hånlig.

havpyt, no. hawpøt æn (vestj.) stort

hul indenfor selve stranden, som dannes

af havet i stormvejr, Kr. IV. 116.

havrag, no. hawraq æn (Lild s.)

havguse; se rog.

havravs, no. hawraws de (Thy) ==

havgus.

havre, no. hawdr é best. hawr9

(Vens.; vestj., Sønderj., Ang., Fjolde);

best. haw9n (Asdal, Uggerby, Hørme-
sted); best. haw9ri (Helium s.); haw9r9d

(Lilds.); ^a^^r^' (S. Sams) ; — hqwdrdeiT).);

hak. (Tved); haw9 de best. haw9r9t (Sø-

vind s.); hdw9 (Sundev.) = rgsm.; korn-

sort, avena sativa L. ; H støk haw9 (Sø-

vind, alm.) en mark med havre; når

frøerne begynder at kvække, sor di hamr,
og" det er klogest at gore som dem
(vestj.); når skoven er halv gron, halv

grå, da skal bonden havre så (Sæll.),

J. K. 164. 21; æn ka et so æ hamr få
tyk, ud9n 9n da fåUr mæ æ seløv, Kr.

IV. 374. 310 (vestj.); om havrens sæd
hedder det i Mell. Slesv.

:
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plåw mæ dyft,

så mæ tykt,

hard mæ slæt,

så komdr æ ræt å tæt (Vlb.), jfr. harve

;

havren kan, når den begynder at gro,

gør trij mar1cinsres9r åm forgr, de wdl

sej, de ku snar hlyw ræn hæn, å så kun

dh ænda hlyw gbt kudr (Lild s.); hawdr

ka dræj te Wår (Varde) mærkdn træj

gåri o enda kom si; mæn dræjdr dn te lo

Uwdrhasd (Vorbasse), så dr dt dw9r, el.

så hlywdr 9n ræj_ får æ hemdl (Lonb.);

havren kan rejse til Trust marked én

gang og til Skive marked tre gange og

endda komme igen, men rejser den for

fjerde gang, kommer den aldrig mere,

Kr. IX. 36. 390-91; jfr. J. K. 164. 20,

Rom ; som tidsbestemmelse : om fårgrdn,
— di wa we' å so hawdr — bløw Lo-

og ville I nu vide og ville I forstå,

hvordan en bondemand sin havre

monne så?

så standser kredsen og synger:

han såede, han såede,

og græsset, det groede,

han klappede i hænderne,

og vrikkede med lænderne,

han stampede med fødderne

og drejede sig rundt!

Ordene ledsages hele tiden af tilsvarende

bevægelser, Gr. GI. d. M. III. 185. 9,

Thiele ^- III. 145, Arwidsson 111. 326; hav-

mandens (s. d.) hest har i ævent. gløder

(s. d.) i krybben, havre for bagen, Gr.

GI. d. M. II. 172, jfr. Asbj. I. 298. -
Jfr. Aasen havre, isl. hafri hak.; htsk.

håber el. hafer, mnt. haver Sch. Liibb.,

henføres til isl. hafr, en buk, og kunde
wis9 /øf (Vens..), vist alm., se havresæd ; 20 så tydes bukkekorn, se Weig. ; Grimm,
mari kan godt tromle havren, om den

end er så lang, at den svøber sig om
tromlebommen, Kr. IX. 36. 389; æ howd

tæJ9 føst te å gro, væn 9n hør æ le sø^

(Sundev.) ; om den grå havre i hedeegnen

siges, at den er så bjennere (benet), at

man kan drive den æfor ved sig med en

svøbe, jfr.Kr. Ordspr. s. 497 ; høst æ hamr
trångrg, så fgr do di stuwar mæ di smg
(vestj.) ; æn ska høst byk i rø rån o æ 30

hawdr i si gron troj (vestj.), jfr. Kr. IX.

37. 398, 340. 134; æ hamr røk9r æ las

(Ang.), æ hdw9 dræjdr æ las (Sundev.)

O: den hest, der er fodret med havre,

er stærk; ser å tar haw9r (Arh.) om
piger: sidde over ved en dans; tager

man en håndfuld havre og kaster på
karl el. pige, såmange korn som der

bliver hængende i deres klæder, såmange
kærester får de, Kr. IX. 44. 487, J. K. 40 art, avena strigosa, Schreb.

Gesch. d. deutsch. Spr. s. 66; Hehn, die

Kulturpflanz. 2- s. 477 flg. ; byg, rigle,

rusme; enfur; broget-, bår-, død-, falg-,

gron-, gul-, gase-, hunde-, hvid-, knokkel-,

Lokes-, marsk-, puk-, ronnevæders-, røde-,

Salling-, skafte-, strand-, stub-, svær-,

vikke-, vild-.

havrebing, no. hawdrheri i (Vens.)

en stor kiste til aftærsket havre.

havrebojle, no, haw9rhdjl æn (vestj.)

gilde, som karlen skal gore, når havren

er høstet, se boghvede-, bygbojle.

havredreng, no. kaldes den, som
binder det sidste havreneg på marken
(Fjends h.).

havre-ende, no. haw9ren æn (Sø-

vind s.) rummet i ladebygningen, hvoi-

havren sættes, se 1. ende 5.

havregræs, no. J. T. 288, en græs-

73. 82; skir haw9r (Lild s.) alm., en
sangleg

:

skære skære havre, hvem skal havren

binde ?

det skal allerkæresten min, i hvor jeg

ham kan finde;

jeg så ham i aftes i det klare måne-

skin.

Hver ta'r sin, så ta'r jeg min, så bli'r

der ingen tilbage;

jfr. Thiele 1- III. 142, Arwidsson 111.254,

Skytts h. s. 117; en anden alm. sangleg

er : „ at så havre " ; hornene går rundt i

en kreds og synger:

havrehalm, no. haw9rhalm de (vestj.)

= rgsm. ; lig skal lægges på h— , noget

deraf medgives den døde i kisten, resten

skal brændes i ovnsmunden, ellers bliver

der snart lig i gården igen, J. K. 164. 18.

havreharve, no. hesterive; i gåden:

en h— går iangs op ad en lædergade,

sår sukker og høster peber, Sgr. VI.

50. 457 : de ti fingre på ryggen, når man
50 klør sig.

havrehvæs, no. hamrhtcæs æn
(Mds. h., Lysgd. h.) det sidste havreneg,

der bliver bundet, jfr. gamle, rette.

havrehælme, no. hamrhæhn (Sall.)
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avner, aks og halm, som rives af den

tærskede havre; gi æ for dæm h—

.

havrekage, no. hawarkqq æn (Vens.)

havrebrød; „hæ mælma, de war ene dåc

ej én suwr set å hawdrkaq" , Grb.

101. 10.

havrekjenst, no. hawdrJcænst æn
(Mors) levninger af havre, som bliver

stående, f. eks. i en løb; også en blan-

ding af havregryn og mel til at jævne

kål med, jfr. kjenst.

havrekjærne, no. hawdkæn æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

havrekjærv, no. haw9r1ccer9 æn
-kær9 (D.) = rgsm. ; hamkærahaksls (Sø-

vind s.), havrehakkelse.

havreklapning, no. hamrklapnøfi

æn (Andst) et knippe havrehalm.

havrekorn, no. hamrkumr æn
(Agger) = rgsm. ; han æ syq fo byq o

ka ek pek æn h— , siges om den ind-

bildte syge, se byg.

havrekån, no. [hamrkån^ (Mors)

en græsart, avena elatior L.

havremalt, no. hawsrmålt de (D.)

brugtes i ældre tid sammen med byg-

malt til ølbrygning.

hav-rending, no. hawrændri æn -9r

(Rkb., Lb.) kaldes det, når havbølgen i

stormvejr gennembryder klitten og løber

hojt op på land, og derved tit forårsager

stor skade.

liavrepig, no. hamrpiq i hest. -i

(Vens.) — 1) det sidste neg af havren;

dæn sijst nidq kalt di æn divær9, å dæn
skul 9d wær æn skam å hen op; såm
ste9r kalt di 9n æn sidder, å de war ejt

så ræn gal å fo æn rowstdd9r, héhr æn
hyqstdd9r, mæn de wa ræn gal å fo

haw9rpiq9n, å piq9rn ku wær we æn
græd9n, dm di skul ha dæn, så fek di

jawn hæn æn gam9l høstkmn te å tå 9n

å hon ban 9n ejt fo het9, fo dæn mot

hon ta mæ sæ hjem (Lild s.)
;

jfr. Sgr. X, 45.

174; byggonis, fissemand, gamnvel 7., hvede-

trold, rugrette. — 2) en fugl, den blå

vipstjært (motacilla) (Vens.), måske huk,;

kaldes også havrestætte (Kolding egn)
;

jfr.

Sgr. V. 78. 631; se dolde, havrepikker,

-sæd. — 3) en gniepind (Vens.).

havrepikker, no. hawdrpek9r el.

-pek æn (Vens.) den hvide vipstjært,

motacilla alba.

havrerette, no. haw9rret æn -9r

(Løgstør) sidste havreneg, der bindes, se

havrehvæs, havrepig.

havrerigle, no. hamrreql æn best.

-9n Ilt. -9r (Vens.) havrens frugtstand,

se aks, vippe.

havrerivning, no. hqw9rrywn9ri de

(D.) havrestrå, som rives sammen på
marken, efter at kornet er negbundet.

havrespink, no. hamrspeiik et -spe^k

10 (Agersk.) = havrepikker.

havrestodder, no. det sidste havre-

neg (Vens.); den pige, der bandt h—

,

kunde ikke slippe for at danse med ham,

se Sgr. X. 121; havrepig, rette.

havrestub, no. æ haw9rstov9r ht.

(D.); haw9rstob9r (Agger) =^ rgsm.

havrestætte, no. {hamrstæt æn]

(0. Starup) vipstjærten, se havrepig, jfr.

Sgr. V. 78. 631, -stæt(?).

havresuppe, no. hamsop de (Sø-

vind s.) == rgsm.

havresæd, no. haw9rsæ æn (D.);

haw9rse æn (Lonb.) — 1 ) == rgsm. ; da

man gærne vælger stille vejr til sæden,

bruges h— om en pludselig tavshed i et

selskab: no ær et æn stel hqw9rsæ, æn
ku gåt so katø'fl9r (D.) el. horfrø (Ribe),

jfr. Kok, Ordspr. 163. 1870; tidsbestem-

melse : han blotv jgwn foj i æ hqw9rsæ
30 (D.); en kold h— og en varm bygsæd

skal bringe kornet til at vokse, så det

pirrer sædemanden i rumpen, Sgr. VIII.

39. 47. — 2) motacilla alba, den hvide

vipstjært, jfr. bygsæd, havrepikker; den

siger: „til smirre (smedie), til smirre;

lad plovjærn slii, så havre, så havre, nu

er det tii", Kr. IX. 81. 28, Sgr. VI. 190.788;

oat seed bird, Swainson s. 44 om motacilla

melanope (Yorkshire), se gynke-, pimpe-.

havretag, no. tækkehalm taget af

havre, brugtes til at tække husenes nord-

side med (Mors) se Mb. und. tag; rugtag.

havretip, no. haw9rtip æn best. -9n

fit. -9r (Vens.) = havrepig 2.

havretvilling, no. hamrtwehri æn
-9r (Holstbr.) en havrekærv med to neg

i: a kowt æn hælm9s får æn s^æhri, æn
bjæs9l får æn hamrtwehii ; i den gamle

vise: A sku just te mærk9n draw, se

50 Berggreen Folkesange^- nr. 193.

havruf, no. hawrof de (Mors) rusk-

vejr med tåge og fin regn.

havsand, no. hawsM de (D.); haw-

såj de best. -sånc (Vens.) = rgsm.
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havside, no. hawsij æn (Lb., Agger)

strandbred, kyst; o bow we ce h— (Ag-

ger); jfr. ovre.

havskal, no. hawskål een -skåhr

(S. Sams) muslingeskal.

havskib, no. hawskib æn (Thy);

hawskiv æn -skiv9r (vestj.) — en båd til

havfiske (vestj.); jfr. kog.

havskud, no. hawskåj æn (Lb.) en

fisketur til havs.

havskum, no. hawskom de (Agger)

= rgsm.

havslange, no. en h— gik ind i

fængslet og åd en forbryder, Kr. VIII.

192. 318.

havsnapper, no. i en stedremse:

Sandal havsnappere, Sgr. II. 71. 377 (Fre-

dericiaegn); betyder?

havsnød, no. hawsnø æn (vestj.)

= rgsm.
;
„haj bUtv ræjtinåk hjålp9n å 20

hawsnøj" , Grb. 148.26; for frelse i h—
bygges en kirke (s. d.), Kr. VIII. 76. 147,

87. 169, jfr. Nicolaiss. Nordl. III. 70;

hawsnø o pølstøst æ hor (vestj.) tim,;

løfter i havsnød, Kr.VI. 247. 336%., VIII.

99. 395. 727 flg., Sgr. X. 192. 472, Gr. GI.

d. M. II. 125. 122, jfr. Olaf Tryggvesons

S. kap. 119; Efterslæt 73. 47, 224. 211.

havso, no. hawsow æn -swin (Mors,

Sall., Agger) en fisk, havtasken, lophiusso

piscatorius.

havspalter, no. „så kam han, den

hawspaller, mæ en katskjæg å æ hue å

en hwerrestien om æ hals", Gr. GI. d.

M. II. 129 om præsten; betydning?

havstok, no. hawståk æn (Thy,

Mors) strandbredden, hvor bølgerne bry-

der sig ; æ bod stor i æ h— ; dæn brat kant,

dæ kahs hawstokdn; haw skøhr op uwn
te hawstbksn (Lild) ovenfor h—

;
jfr. strand. 40

havstovle, no. = rgsm.; han gqr

id æn par hawstowl, dær æ boJ9n (bun-

den) i belste (Lild s.),

havsug, no. hawsug æn (D.); haw-
suw æn (Lb., Vejr.); hawsuq æn (Ager-

skov) == havgus ; vindstød fra hav (Agger).

havsvælg, no. hawstvæh (Rkb.)

dybet mellem den inderste revle og strand-

bredden ved Vesterhavet; jfr. drag.

havt, no. se haft.

havterne, no. hawtan æn -tamr
(D.); huk. (Vens.) en søfugl.

havtid, no. æ hawtij (vestj.) fiske-

tiden fra lidlig i foråret til St. Hansdag.

havtidsel, no. hawtis9l æn (Lild s.)

klitplante = havmandstro.

havtorn, no. hawtuw9n æn -ticon

(Andst) ; hawtumr æn = flt. (Thy) ; haw-
tvon æn = flt. (Angel); hawtvon æn
-tvon (Agersk.) — 1) hvidtorn, cratægus

oxyacantha L. (Angel, Sønderj., Andst,

Sams); Hawtu9n (Randers) er et ikke

ualm. slægtsnavn; jfr. 5. have; havbær. —
2) == sand tidse, hippophae rhamnoides L.

(Thy); hawtu9n (Lild s.), se hav.

havtrold, no. hawtrøl i best. -i

(Vens.) fabelagtigt væsen , se havmand

;

har krævet kongens son el. datter som
løsepenge, Gr. Æv. I. 87, Kr. Æv. 307,

Sgr.VL 212, VIL 148, X. 192.472; kræver

ved Isefjord et mskeliv som told af hvert

skib, der sejler ind, men bliver til sten

ved at se pave Lucius's hoved, Thiele

I. 186; jfr. endnu Grb. 113. 18, Sgr. XI.

169; drage, vanddrage.

havtroje, no. hawtrøj æn -9r (Lild

s.) = rgsm. ; troje , der er del af sø-

klæderne, æn sij h—

.

havtørv, no. = maretørv, se Geogr.

Tidsk. II. 129 (Agger).

havvable, no. gople, vandmand
(Mols).

havvand, no. æ hqwwan (D., vestj.;

Søvind s.); hawwon best. -9d (Lild s.)

= rgsm.

havvejr, no. hawver æn (vestj.)

vejr til at gå ud på havet med fisker-

bådene; måq sydvæ'st de æ hawver bæst;

modsat opblæst; fiskerne i Fjand siger:

når Møborg bakke ligger hojt, så får vi

h— ; men når di maler gryn på Hovvig,

får vi opblæst, Kr. IX. 102. 95.

havål, no. hawol æn = flt. (Lb.)

ål, som fanges i havet.

he, steo. se hende; uo. se hedde;

no. se hede, hø.

hebraisk, to. i skæmtesagnet, Kr.

VII. 170, finder den anklagede præst h

—

ord til bispen; på den dødes grav gror

blade op med h— indskrift, Sgr. XL 75;

jfr. Wigstr. II. 358 anm., Storaker, Sagn

Till. s. 1 ; taler kvæget julenat (s. d.) ; se

latin.

hed, no. uo. se hæd, hæde.

1. -hed, no. -hijpd, -hepd, -Å^j^r (vestj.)

-her (N. Slesv.); -hjéd (Lild s.); -hid e\

-hid (Agger); -hje el. -hjæ (Vens.); -hei

(Hors.); -hæjt (Ang.), se Hag. s. 153
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jfr. SV. -het, norsk -heit, htsk. -heit, plt.

-hét, måde, tilstand ; henføres til isl. heidr,

ære, værdighed, Weig.; se dog Aasen
heit, beskaffenhed.

2. hed, to. MJ9 itk. hjH fit. hij9 (Vens.)

;

itk. hjet (S. Sams) ; hijdd flt. hij3d (D., vestj.,

Agger); Mjdd itk. het flt. Ayad (Randers)

;

hidj flt. Mdj (Linå); hejdj itk. hjet flt.

hej9j (Søvind s.) ; hid flt. hid (Andst) ; her
\

flt. her (N, Slesv.); komp. superl. hjhno
hjhst (Vens.); hiJ9d9r hijdddst (vestj.);

her»r her9st (N. Slesv.) == rgsm.; a æ
så hej9j i hdwi9t; de æ så hjH i daw
(Søvind s.), som to. vist kun om legem-

lig varme; „SweJ (Svend) hløw enda hbt9

som no hi tve dehær" , Grb. 225. 37, o:

heftig, angst; han hloiv hid Idw han so

æ il ståj ud å æ skåstin (Andst); de æ
så hjet nm 9m (Vens) ; de æ så het, te

kol wan ka il sløk 9t (vestsiesv.), om 20

varmt venskab; gengangeren siger, hver-

gang bryggerkedlen varmes: „pyha, de

æ så hjæt!" Kr. IV. 156. 221, jfr. Aasen
heit, isl. heitr ; htsk. heisz, mnt. hét, Sch.

Liibb., eng. hot; henføres til gr. kaiein,

brænde; hits no., hjettet to., glo-, kog-,

lummer-.

hedde, uo. ordet har været sær-

deles vanskehgt at opfatte sikkert; neden-

hij hi' hir \}dt, hir?] (Vejlby v.Årh.);

hij hij9 hid hid (Saxild);

hed hedd hed hjet (0. Starup);

hij hp hei hi el. hi (Dover);

hi hi9 hi el. hei hi (Søvind s.);

hij hij9r hijdd hiJ9d (Falslev);

hij9 (?) hij9 hij9 (Hafling);

hid hed9 hed hit (Støvr.);

hi hidr hid hid (S. Hald h.);

he9 (?) hij9 hij9 (Gimming);

hi hipr hij9d het (Ålsø);

hij hiJ9r hij el. hi hij (Tved);

hed hed9r hed het (Nimtofte);

hij9d hip hiJ9d hit (Heil. h.);

hij9d hjed9r hij9d el. hjed hjet (Horn h.)

;

hiJ9 -r hiJ9 hiJ9 (Havbro s.);

hi hiJ9 hij9 hij9 el. hij (S. Sams);
III. he9 he9 het het (SkodlDorg);

he hpr het het (Sem, Hvidding);

her her9r het het (Forballum) ; ft. he9t

(Emmerlev)

;

jer jeiyr jet jet (Braderup)

;

he9 hpr he9t het (Hammelev);
he9r (?) he (?) (Aller);

her9 he het he9 (Åbenrå);

her her he9t het (Agersk.);

he9 jer9 je9t jet (Sundev.)

;

je jer9r jet jet (Valsb., Angel)

;

1) rgsm., have navn; han Aer Pær (Ager-

for følger bojningsmønstre I. vesteregnens; 30 skov); va jer9sto? (BrdiåY.), hvad hedder
II. østereenens: III. SønderivUands

:

du; han hjed Ams, de hij9d han (Horn.

h.); hwa hijpr do? (vestj.); hwans hiJ9

do ? (Agger) ; derpå kan afvisende svares

:

a hiJ9r „guw9 nåk'' , do hiJ9r pajkåk!
(Lindkn.); pjadderkok, Sgr. II. 127. 662;

æ hiJ9 „walnåk" , o do hiJ9 sparikåk

(Agger), jfr. Sgr. I. 181.923; se hjemme.
Hjemstok; ja, de jer9r da ætsr di gam9l

pæri (Valsb.) o : det vil da sige ... —
40 2) hedde sig o : siges, omtales, nævnes

;

de ska hi S9, han hbi ømranstrerit se,

det skal se ud som om . . . ; de hi9 se,

han ce kom9n hjæm (Søvind), der siges,

at ... ; de her sce (Agersk.), der siges

;

de hid sæ noi å kal æn lus, Eski! (Silke-

borg) O: der nævnes noget, man kan

kalde en lus! kan siges til storsnudede

folk; jfr. Aasen, heita, ligeså isl.; htsk.

heiszen, mnt. heten, Sch. Liibb.

1. hede, no. hij9 æn -9r (D., Malt);

hak. (Tved); hij9 æn hest. hij9n flt. best.

hij9n el. hij9rn (Vens.; S. Sams); hej9

æn = flt. (Søvind s.); hij9 æn -r (Vejr.,

østeregnens; III. Sønderjyllands:

I. hij9(d) hiJ9r hiJ9d el. hed hiJ9(d) (D.);

hej9d hej9r hejdd hejpd (Jannerup);

heJ9 hei9r hij9d hjæt (Nykirke);

hjed hjed9r heJ9d hjet (Ølgod);

hed el. hid hii9r hiJ9d el. hed hifdd

(Lyne)

;

heJ9 hepr hpd (!) hejs (Lemb); ft.

Husby kl. angives bestemt huwd,

de gi.;

hej -9r hijdd hipd (Skyum, Thy);

Mi -9r hij hiJ9d (Agger);

hif -9r hij9d el. hid hiJ9d el. hid (Rævs)

;

hij hiJ9r hid het (Snedsted);

hij hij hij9d het (Stagstrup);

hij9 hiJ9r hij9d hiJ9d (Lødderup, Mors)

;

hij -9r hij hij (Mogenstr., N. Sall.);

hij9 hjhr hjet hjet (Smidstr., Vens.);

hij -9r hij9d hiJ9d el. hjed -9r hjed

hjet (Lild s.);

II. heJ9d heJ9 heJ9d het (Uth);

hej9d hed het het (Vejlby v. Fredericia)

;

hij9d hiJ9d hij9d hii9d (Hvejsel);

hij hij9 hei el. hij hij (Tåning, Røgen)
; |

Mors, Thy, Randers ; Fjolde) ; he æn -9r
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Agersk., Egebæk, Bradr. ; Sundv., Angel);

hei æn -dr (Ladelund) — 1) et med lyng

bevokset jordstykke ; så kommer der heder

og steder fra, Kr. VII. 296 o: rundtom
fra; på den jyske hede har man god
rug, godt vand og godt fnat, Kr. Ordspr.

496. — 2) i Mellemslesv., Ang. di he

= lyng. — Jfr. Aasen heid; isl. hei5r

huk.; htsk. heide, mnt. hgeså; eng. heath;

lyng--

2. hede, no. hipd æn (D., Rårup, Mors,

Randers) ; hak. (Tved) ; hiJ9 i l^est. hjei

(Vens.) ; hi9j æn (Linå) ; Tiej9j æn (Sø-

vind s.) ; hijdr æn (N. Farup, Vejr.) ; he9r

æn (Branderup, Bjerning) ; he el. hei (Bra-

derup); he (Egebæk); jet9k [æn^ (Fjolde)

— varme, opglødning ; sæt hijdd o, swæjs-

hijdd, udtr. fra smedens arbejde, sig æn
som a jæn hipd (D.) ; vi hår æn gråw
hijdd ida'tp (D.) overmåde varmt vejr:

han hær er mæ æ kol å mæ æ jet9k

(Fjolde) han har det med kulde og hede;

di tyk o di fij9d hår 9t unt i hij9d! kan

siges til en før person en varm dag;

han svarer: mæn di mawdr o di tar hår

9t moj var (Malt h.); når en sættes i

pinlig forlegenhed, kan siges: det er dog
en forfærdelig hede i Jeksen kirke idag!

forklaringen se Kr. VIII. 86. 108. — Jfr.

Aasen heita, hita, hite; isl. hiti hak.;

2. hed; brand-, brank-, bræm-, dåne-, il-,

livver-, stege-, svejs-.

3. hede, uo.

hij9d -9r -9t (D.); ft. tf. -96 (Agger);

hiJ9 hjhr hjH hjet el. hjhn -9r -t -t

(Vens.)

;

hi9 -r -t -t (Ang., Als)

— 1) hede, varme, de ær om o gøj9r

te de ka hijdd nåt (vestj.) om brændsel;

æ sotc9l hij9d9r da gråw ida'w (vestj.).

— 2) brygge, vi har hedet igår (Ang., Als).

hedebol, no. hij9hol (Holmsl.), å

how9 te hiJ9hols, at bo i hedeegnen.

hedebrand, no. hijdbrån æn (D.,

Malt); hebran æn (Agersk.) = rgsm,

hedegnaver, no. i et stedrim: Sjø-

rup hedegnagere , Kr. Ordspr. 503 (Vi-

borg st.). ; se hedeknager.

hedegård, no. hij9- el. heJ9gor æn
-gor (vestj.) en gård beliggende på heden,

el. bygget på hedejord.

hedehamper, no. hij9hamp9r (^o\ms-

land) kvinde, stor og grov af legems-

bygning; se hamper; forklaring?

hedejord, no. hejgr de (Agerskov);

hiJ9Jowr de (Agger) = rgsm.

hedeknager, no. i en stedremse

fra Løgstøregnen: Sjørup hedeknagere,

Sgr. XII. 143. 368, trykfejl? jfr. Kr.

IX. 134. 357: hvedeknagere
;

jfr. hede-

gnaver.

hedeknak, no. hij9knak æn -knak9r

(vestj.) en lille tor, sandet banke; di hår
M æn hus o æ hipknak.

hedekone, no. i udtr. : „hedekonen

brygger", siges, når der ligger tåge

over heden, Kr. VI, 293. 402, jfr. mose-

kone.

hedekrut, no. lyng; i den remse
fra Valsb., som er meddelt i Fra Heden
s. 19:

va ska di ha te dåw9r?
herkridy hak9ls å håw9r;

20 htsk. heidekraut.

hedeland, no. hij9lan de (D.) =
(D.) = hedejord.

hedemark, no. hemark æn (Angel);

hi9mark æn (Fjolde) — hede, jord, be-

groet med lyng.

hedemos, no. J. T. 314, islandsk

mos, cetraria islandica (Rkb.).

heden-ast, no. person, som har varm
rumpe; „god dag, jomfru H— !" — „Å",

30 svarede prinsessen, ikke er den hedere

idag end igår, da min fader skoldede syv

galte ved den% Sgr. VII. 201.

hedensk, to. = rgsm.;

„nej, forend jeg skulde en hedensk

dronning vær',

nej, for skal jeg lade min hvide hals

omskjær'

;

nej, forend jeg skulde en hedensk

konge tag',

40 nej , for skal jeg lade mig levendes

begrav'!"

— „Da forend jeg skulde den jyske

pige mist',

nej, for skal jeg lade mig døbe og

krist'", Kr. I. 308.20-22;

ordet har jeg hørt bruge i Mellemslesv.

;

når faderen overgav det lille barn til

gudmoderen, sagde han : hær breri9r æ dæ
et he9nt ba9rn, breri mæ et krest9nt t9baq

6o(Medelby s.), jfr. Fr. H. s. 101, W^igstr. I.

170; jfr. Aasen heiden, også om en kone,

der ikke har gået i kirke efter barsel-

seng; isl. heiSinn; htsk. heide, mnt. hei-

dene, heiden, Sch. Liibb.
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hede-nød, no. rodknold af en plante,

tormentilla erecta L. (Davbj. egn, Silkeb.);

se hedeoje.

hedepirre, no. hijddper æn -9r (D.)

spotnavn til de såkaldte udejere, der bor

på gesten og ejer marskenge; de, som
pirrer i heden? el. af pirris? jfr, ræv-

linge-brændevin.

hedepytte, no. }dj9pyt æn -dr (vestj.)

fig. en person, som iDor på heden hge- lo

som brokfuglen, Sgr. III. 155. 865; se

pytte.

hede-ræbe, no. hipræb æn -ør (Vens.)

hedefår; skæo, til en mager kvinde.

hede-skratte, no. se snurrebasse.

hede-spink, no. hespetik et -spet^k

(Agersk., vestslesv.) en lille fugl, i hvis

rede gøgen lægger æg, = mosespink.

-hedet, tf. se for-, op-.

hedning, no. hednsri æn (D., Mors):

henaii i hest. -i flt. -ar (Vens.) = rgsm.,

et udøbt barn; dær æ komøn æn lih

hedmri i nat (D.); jfr. Thiele, Overtro

nr. 396. 682, Junge s. 290, Sgr. XI.

124. 297, Skytts h. s. 154, Kuhn M. S.

s. 366; Hartland, S. F; T. s. 100; åp-
drdw sin bon som hendipr (Vens.); se

hedensk, tysker.

heent, to. itk. se hedensk.

heftig, to. i alt fald i udtr. : han
tåw sæj 9t gråw hæftiq el. hæft9 (Lindk.,

D.); jfr. htsk. heftig, der henføres til

mht. haft, som sidder fast, blivende.

heg, no. se hæg, høg.

heg, no. heq é hest. -9 (Vens.) vane,

kun i forb.: wi e komøn å heqd mæ 9,

vi er kommen ud af vane med det.

hege, uo. — 1) heq nt. -9r (Vens.)

hedethe, no. J. T. 86. 301, en plante, 2oen særegen måde at hækle på, kaldes

ojentrøst, euphrasia officinalis (Sall.).

hedetoj, no. hejøtøw de (Søvind s.)

udslæt på huden, især på halsen, frem-

kaldt ved varme.

hedetørv, no. hijHorø æn -tmy

(Vejr.) = rgsm.

hedevej, no. hij9væj æn -væj (D.,

vestj.) = rgsm.; mangen gang var spo-

rene skårne så dybt, at den ene vogn

også: hakke. — 2) i en besværgelse:

hjorten stander på heden og hinker og
heger, Kr. VIII. 400. 742, betydning (?).

1. hegle, no. heq9l i best. heqli flt.

heqøl (Vens.); heql æn -9r (vestj.); hæql

æn hæql (Agger) ; hæql æn -ør (D,, Andst,

Agersk.; Søvind s.); hækøl æn JiæUø

(Sundev.) — 1) == rgsm.; en hørhegle;

i æventyret omskabes et mske til en h—

,

ikke kunde vige tilside for den anden; so Kr. V. 36, Gr. Æv. I. 135; havmanden
det letteste køretoj måtte løftes ud, se

f. eks. Stolts Opt. s. 138.

I.Hedevig, no. et kalendernavn; ær
Hedøviq uwød o Galus tav, så ka vi so

råiv i mosør o kar (vestj.), Kr. IV. 372. 286,

15. Oktober; jfr. htsk. Hedwig, ssætn.

af ght. Hadu (?), isl. H65r, krigslykke, og

ghtsk. wic, kamp.

2. hedevig, no. hed9vik æn -ør (Valsb.,

alm. Mellemslesv.) ; hed9viq el. herøviqio

æn -ør (Agersk.) — fastelavnsbolle; jfr.

Aasen, heitevegg, sv. hetvagg, fastelavns-

brød; jfr. Strackerj. II. 35. 300, Korre-

spondenzbl. I. 75, III. 7, IV. 25. 8, Ur-

quell I. 130; Schutze, heetweege; hos

Schambach heidewek; htsk. weck, kile,

kileformet hvedebrød; deres udseende og

tilberedelse seBartsch 11.254. 1325; pomle.

hedeoje, no. J. T. 345, en plante,

tormentilla erecta L. : se hedenød.

hedeål, no. hejpl æn (Mds. h.) navn

på hugorme og snoge, især de første.

hedlevret, to. [hijødlowrø'] (Ikast)

som let bliver varm.

Feilberg: Jysk Ordbog.

kløs på ryggen med en h— , Kr.Æv. 309;
gåde: hvad er det som hænger på væg-

gen med stålskæg? Sgr. II. 129. 669; htva

æ dcy dær hår lisåmanø tæn som ål wå
bymæn? (vestj.). — 2) heql [t\ (Hjor-

ring) egennyttig person. — 3) hæql de

(Agger) vås, sludder. — Jfr. Aasen, hekla

;

htsk. liechel huk., mnt. hekele, Sch. Liibb.

;

hægl; hampe-, hør-.

2. hegle, uo,

heql -ør heqølt heqølt (Vens.);

hæqøl -ør -t -t (Agger);

hæql -ør hæqøl hæqøl (D., N. Slesv.);

hæql -0 -øt -øt (Søvind s.);

hækøl hæklø hækølt hækølt (Sundv.)

— 1) == rgsm. ; bruge hegle til at for-

arbejde hør med; fig. i udtr. de æ så

re som hæqøl smor (D.), man brugte

nemlig i ældre tid at føre en kniv på
60 kryds og tværs gennem nykærnet smor

for at slæbe kreaturhårene ud af det,

se knive; hæql jæn gåt igæmøl (D.) give

en en svær irettesættelse, el. bagtale en

;

leq å heql icø (Vens.) om arbejde: ingen

37
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vegne komme med det; se gjemmel-. —
2) våse, vrovle (Agger).

hegleblår, no. hæk9lhlå9 de (Sundv.)

heglet blår, jfr. skageblår.

lieglefedt, no. hæqlfjæt (D., vestj.);

hæglfet (vestslesv.) : a fæJc nåk h— .' siger

den lille pige, når hun under arbejdet

kommer til at rive sig på hegletænderne;

jfr. hessel-, hæle-, karte-, nydjfedt.

heglegumme, no. hæqlgom æn (vestj.)

sladresyg gammel kvinde.

heglestol, no. hækslstol æn -stol

(Sundv.) laddet el. stolen, hvorp^'å heglen

hviler, mens den bruges.

hegletand, no. hæqdUæn æn = flt.

(Søvind s.); heqeltej [t] (Vens.) = rgsm.;

tand på en hegle; jfr. Grb. 37. 6; tind.

hegn, no, hæjn æn = flt. (D.), itk.

(Agersk.); hæn e best. hænt flt. hæn
(Vens. ; Agger) ; hen et = flt. (Søvind s.)

= rgsm. ; a lijsdr [mi bosk} i hæn (Vens.)

el. i hænds frejj i hegn el. hegns fred,

er et udtr. som drenge bruger, når de

finder noget, de vil selv beholde, en god

busk blåbær f. eks.; de ska vær i hæjn

i somdr (vestj.) om en græsmark som
skal fredes; hal hæn (Agger) o: holde

sine kreaturer på egen mark; „hejneden"

hest. (N. Sams), navn til et stykke af

bymarken.

hegne^ uo.

hæn -9r -t -t (Vens.) ; tf. fiænt (Agger)

;

hen -9 -9t -9t (Søvind s.);

hæjn -9r hæjn hæjft (D.)

= rgsm.; æ gres ska hæjn9s (vestj.)

fredes; hæjn æn aw9r åp (D.) ploje den
sidste fure, jfr. 2. fure; di wel hæn for

aJ9r djæs å ka et hæn djær æjm re

(Mors); når drengen har fundet en god
busk blåbær f, eks., kan han sige: a Jiæn9r

mi hosk! så må ingen røre den (Thy);

jfr. Aasen, isl. hegna.

hegningsbårer, no. hæn9rishdr9r flt.

(Hanh.) agre udlagt til høslet.

hegningsgræs
, no. hæn9risgræjs é

best. -t (Vens.) græs, som står til hø-

slæt; jfr. fredegræs.

-hegns, no. se u-.

hegnsret, no. hæjnsræt æn (D.) =
spade-ret (s. d.).

hegnsynsmand , no. Mnsynsma^
æn (Søvind s-.) = rgsm.

hei, no. se hede.

hej, no. se hinde; uo. se hæde.

hej, udrbso. hæj, hæ.j, hæjda el. hoj^

hoj! (Agersk., vestj.); lioj e\. hoj (Vens.);

hoj^ hoj! (D.) råbes, når man vil vække ens

opmærksomhed, kalde ham tilbage; hoj

så! når en falder; ,spel op o di feddel!

å hej, mosikanter !

" Kr. I. 84. 4; older-

manden, der kaldte til møde af bymæn-
dene, råbte: hoj, te vi, te vi! (Mds. h.);

også : hoj, æ stot wal te dæ ! (Agger) o

:

10 om forladelse
;

jfr. Aasen hei, høy ; htsk.

hei, hei da! mht. hei, hey! provencalsk

hahi, hai, hay; lat. heia, eia; gr. eia;

se gråben, haj ; hop-, hurlum-.

heja, no. sjov, tummel, i udtr. som

:

hur hår I no tvæt hæn o halt jær hæjå ?

(Agger); å hål Jiæja i næt9r å daw; haj

rænc om næt9n å hole hæja, mæn så.

om måmi^i så tvår haj ene så ti9 (Vens.)

sjov, lystigt gilde; „ora ét9r de stur hæja

i^war hqj omskabt te i jæ9bok me låti

skeq'^ , Grb. 73. .%; jfr. Aasen, heia, råbe

hej, give glædesråb; heia no. kvinde,

som stojer, snakker meget.

hejbej, no. i udtr. hål hæjbæj mæ
væra'mr (Agersk.) o: have utugtig om-
gang med hverandre; de æ slud9r o

pred9k o h— (D., vestj.) = urimelig

snak, vrovl; ligeså: de wår æ bar hæj-

bæj (vestslesv.); jfr. parabel.

30 hejda, no, se hej.

I

hejdagger, no. „et fruentimmer,

som gærne vil pynte sig, men ikke for-

står det el. ikke har noget at gore det

med" (Viskum), efter Mb.

hejdukke, no. hæjdåk æn -dr (D.,

Andst) om kvinder, om ^ en overmodig,

skabagtig person (D. , Århus); tåbelig

pyntet kvinde (Mors); ^mæ anner hun
dåhnst som en hejdåk", Jæger, Ferie

40 s. 48; se heigut; jfr. htsk. heiduck, tjener

i ungarsk dragt; oprindelig fodsoldat i

Ungarn; i Slavonien: røver; hejgut.

-heje, no. se vej-.

heje, uo. se hedde, hæde; bio. se heje.

hejed, no. se hejre.

hejel, to. se hel.

hejellet, se hellags-.

hejer, uo. se hindre; steo. se hendes;

bio. se heller, hellere.

hejes, to. se hædes.

hejgut, no. hæjgut (Malt, Gjern,

Vrads h,), di spehr h— , driver og holder

sig lystige; spel h— mæ jæn (Vrads,

Gjern h.) holde en for nar; spel hæjgut



hejklæde—hejrende 579

el. nar mæ wn piq (veslslesv.) ; omdannet
af: spille hejdukke (s. d.) med en, se Ny-
rop, Sprogels v. Skud s. 88; se trekant.

hejklæde, no. hæjklæ (Læsø) det

store, hvide klæde, som Læsøkvinderne
bruger at binde omkring hovedet, med
brede bånd. som hænger ned bagtil.

1. hejle, uo. hæjl -9r -9t el. hæjr -»r

-9t (D.) ; hæjr (Lemvig, Helgenæs) ; hjæjl

(N. Slesv.) ; tæjl (Mors) — være utilpas, to

syg, skrante; om kreaturer: stå stille

uden at æde; „wa dæ en dau, a gik å

hejelt å dur it, wa de ukru så uhen
som en tuhen", Yuelb. 12, var der en

dag, jeg gik og skrantede og duede ikke,

var det ukrudt (skældsord) så ond som
en torn; leq å hæjl (S. Hald)^ ligge og
hive, være utilpas; go o hæjr o rær syh

(Herning) om msker og dyr; æ ku stor

o hæjrdrj do må hå dn flot (D.), modsat 20

hvege (s. d.); sto o hæjl oivdr æn spå
(D.) stå og drive; uha', hur hun Jiæjhr

a! (vestslesv.) hvor hun løber rask; jfr.

Aasen, heirun to., om kør: lidt sygelig,

ked af græsset.

2. hejle, no. hæjli i -dr (Vens.) en

slags stor langbenet skræddermyg (tipula)

;

man sætter den på venstre hånd og
tager fat i dens hojre ben, idet man
siger

:

„hejle, hejle, høwerlor,

ka do wis' mæ, hvor mi kjærrest boer,

helles ska do mest di høwer lor!"

myggen løfter så et af de forreste ben
og peger frem for sig; ad den kant, den

peger, er kæresten, J. K. 70. 72 (Vens.),

Kr. VI. 256. 42; helle hojelår, Sgr. VI.

ardea cinora; herhen hører mulig udtr.

æn gråw hæjr (D.) en stor lang karl.

— 2) myg(?) = hejring, se hjonte-; jfr.

Aasen hegre, isl. hegri, hak.; skide-.

2. hejre, no. hhjr æn -ar (Vens., Thy,
vestj., Bradr.); hæJ9 de (Sundv. ; Søvind

s.) — en græsart, bromus secalinus L.

;

h(BJr o klint æ hæJ9r en int,

mæn ras o sløs gor bun9n ktvonløs,

glt". rim (D.'),"

el. hæjr å klet æ hhr ej ene,

mæn sweii9l å skrå wel bqj9n hå (Vens.),

el. mam hæjr å mam skråd

de gir let brø å moj gråd, Kr. IX. 38. 416,

el. hæjr å klint de skai æ man int,

mæn ras9l å køjs, de gor æn maå
brølojs (M. Slesv.),

el. klet å hæjr

de ka æ bun hans komr farmer,

mæn skråd å kt/is, de gor æ bun
kow9rløs (Mors);

lignende rim Urdsbr. II. 198 (Holsten).

3. hejre, uo. hæjr -9r -9t (vestj.) ; ft.

tf. -9d (Agger, Thy) tilhugge løselig med
økse; begø'n o hæjr o nåt (Lønb.) be-

gynde at arbejde rask på; hæjr å'p (Thy)
tildanne et stykke træ grovt; Jiæjr nåt

te' (vestj.) det samme; hæjr æn stak a'w
(D.) opføre og tildanne en høstak løselig,

o bagefter kan den så „ pyntes af ; hæjr
jæn å' (vestj.) skamme en ud ; han hæj-

r9d ham uwd for al de skit, dæ war
(Agger) o: han skældte ham ud for det

værste, der var til ; hun hæjr9r sæj gråw
ud (vestj.) o: ugler sig ud med lidet

passende klæder; o hæjr ve' 9t (vestj.)

bedre ved det, lave noget bedre tilrette;

127. :.35. 732, jfr. Liebr. Volksk. 330. 149
j

hæjr he'n p 9t el. hæjr let ve 9t (vestj.)

(Norge), Urdsbr. II. 163; Kuhn, W. S. II.
j

jævne på noget, slå noget hen, man ikke

79.240, Ndl. Volksk. L 141.7, Mélusine L 40 gerne hører; se 1. hejle, hæde.
498 phalangium; se hojlår, langlår, mølle-

mand, Ole væderlår, Peder-.

3. Hejle, no. Hæjli (Vens.) ikke ualm.

mandsnavn (Vens.), se Sgr. X. 175.

hejn, no. se hegn.

hejnllg, to. hæjnh (Holmsl.), æn
h— mimsk, fredelig.

hejnsøl, no. hejns-y9l (Fjolde) en

fest, som „gildet" i Ahrensfjolde , Syd-

4. hejre, no. hæjr æn (vestj., Thy)

;

hæi9d æn (Hmr.) — 1) mængde, masse
af noget, æn gråw, swær, fåh hæjr å 9t

(vestj.); di håd æn gråw hæjr å pæri
(Lonb.) ; den havde en hel hejre af fugle

med sig, Kr. V. 53; jfr. mulle. — 2) i

udtr. han gor æn soh hæjr o 9r (Holstb.)

bragte forvirring, urede, uorden i, f. ex.

i uld, halm osv. ; di ka eti9n hæjr gyj9r

siesvig, holder ved midsommer med skive- 50 o 9t (Lonb.) o : ingen orden skaffe på det

;

skydning; de, som står for det, kaldes:

hejns-min.

1. hejre, no. hejr æn -dr (Vens.) ; heJ9

æn -r9 (Søvind s.) — 1) en hejre, fugl.

le(i9r i jæn hæjr (vestj.) o: uorden.

hejrende, i udtr. kom te hæjr9n

(Malt) begynde at komme sig, både m.
h. t. sundlied og formue; se kjering.

37*
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hejreværk, no. hæjrwærk de (vestj.)

;

de æ nåt sær h— , noget dårligt og

klodset arbejde

hejring, no. hæjrdti æn (vestj., Mors,

Agger); hérøti i best. -i flt. -dr (Vens.);

hæjrdri el. hcejbti æn (D.). — 1) et løselig,

grovt tildannet stykke, f. eks. gavntræ;

æn hæjrdri te æn spåskawt (Thy) ; stor, tyk

mellemmad, se halv-, skovl-, spade-, van-.

— 2) om personer, dyr og ting, hvad

der ser ufærdig, klodset, vanskabt ud,

dæn hæst ær æn sær hæjrdri (Lonb.), æn
séh h— (sst); nowø kon hæ^rdipy (vestj.)

slet skrevne bogstaver; æn låri hæjrdri

el. hæjbii (D.) lang, tynd person; do ær
i réjti Mrdii! (Vens.) klodset fyr; se

hængestork, herring; skide-. — 3) hæj-

rdri ^^ "3^ (Sall.) myg, culex ; se hjonte-.

hejs, bindeo. se ellers.

hejse, no. se hæs. :

hejse, uo.

hæjs -9r -t hæjst (Agger);

Mjs -9j -dt el. hejst, -9t el. hejst (Søvind)

== rgsm.; jfr. Aasen hissa; htsk. hissen,

ligeså plt.; holl. hijzen; hisse.

hejsel, no. se hessel.

hejsen, bindeo. se ellers.

hejseværk, no. hæjswærk æn (Ag-

ger) ; hejsværk et (Søvind s.) = rgsm.

hejt om dejt, bio. i udtr. de jik'

hæjt om dæjt (Vens.) det gik hulter til

bulter, som det bedst kunde.

hejtre, uo. nf. nt. ft. hæjtar el. ft.

tf. hæjtd (Vens.) hviste med et barn;

hæjtdr mæ é ban; se fiste.

hekbær, no. se hægebær.

Hekkenfelt, no. Hækdnfæl (D.,

vestj.); Hékmfæl (Vens.); Hekmfæl (S.

Hald); Hækdnfælt (Bj. h.) — helvede;

i sagnet tager djævelen Per Ibs og fører

ham til Hekkenfjeld, Thiele I. 317; et

hovedløst skibsmandskab henter bager

Herman til H— , sts. II. 174; i æven-
tyret skal pigen til Hekkenfeld at hente
et brudesmykke, Kr. VII. 329, Grundtv.

Æv. I. 204; alm. udtr. er: ræjs do ad
Hækdnfæl! (D.) o: gå pokker i vold, se

Bloksbjærg, Hobro
;

jfr. plt. na Hekelvelde

varen, Mhoff 605; „de arme stempdr
trowdy de di fur liq te Hékdnfæl mé
ham'', Grb. 150. 65; når et barn sporger:

hur æ muwdr? kan afvisende svares:

hun ær i Hækdnfæl o gor tærmdr ræjn!
(vestj.); se Grimm Myth.^- II. 953. 1005;

Werlauff Ant. 394 ; Cavall. Wårend I. 225

;

mnt. Hekelvelde, Sch. Liibb., af Heklu-

fjall o: fjældet med kappe, se Fritzn.^-

under hekla; vulkaner tænktes i middel-

alderen som fordømte sjæles pinested,

jfr. Otia Imp. s. 108; Arnås. II. 518;
Maurer Isl. S. 56 ned.; helvede, Høkel-

bjærg, Troms kirke.

heks, no. hæqs æn best. -dn flt. -dr

(Vens.) ; hæqs æn -dr (vestj., alm.) ; heqs el.

heks æn -d (Søvind s.) = rgsm.
; f,uj war

hon som ol hæqsdr; dér er en gu, ja ene i

gåri dem sil gu", Grb. 101.4; når solen

skinner og det regner, brænder der en

heks i helvede (Ang.), se Mb. under ræne

;

jfr. *bådsmand, skrædder; — at hekse

kan bedst læres det år, man går til præst,

Kr. IV. 397. 553, se mus; pigen skal ved

midnat sætte sin fod på en pæl, der står

på en korsvej, og sige:

jeg sætter min hæl

på denne pæl,

og så giver jeg fanden min sjæl!

Sgr. IV. 9. 8; jfr. Mhoff. 210. 287,

Veckenstedt Volksk. I. 225, II. 19. 65;

eller heksen lægger sin hojre hånd på
pigens hoved og sin venstre under hendes

venstre fod, således må pigen påkalde

den onde, J. K. 419. 1,398, så lærer hun
at hekse; som afslutning på lærdommen
følger drengen nyårsaften heksen rundtom
kirken og skal råbe ind ad noglehullet

på våbenhusdoren : a giver mig fanden

i vold, Kr. IV. 210, IX. 71. 753; jfr.

Strackerj. I. 294. 206 flg., Grimm Myth.^-

1030 anm., Mélus. V. 61. 93, Folkl.

Journ. V. 198 (Gornv^^all) ; — skærtors-

dag går h— til alters, vinen spytter

de ud over skulderen, oblaten beholder

de i munden for at gore ondt med den,

J. K. 403. 1328, Kr. VI. 150. 216, jfr. Ca-

vall. Wårend I. 429; de går til alters

skærtorsdag hos den onde og spiser

skadelorte, Sgr. I. 79. 244; „Sin Hans-
awtdn samlds bl hæqsdrn å så rijd di

åpå uwnsrawt å lijmskawt, åpå huj å
kat i jit fiywspreii øwd mark å mus,

øwdr haw å laj te Nård" , Grb. 153. 4;

jfr. Asbj. III. 116; Kr. VIII. 108, Z. f. M.
I. 300; Kuhn N. S. 133. 192. 286 flg.;

de danser St. Hansdag, Gr. GI. d. M. I.

60. 24 ; de rider til Bloksbjærg (s. d.) for

at få Ion af den „Gamle", Sgr. II. 1 1 0. 549;

rider Valborg aften til Troms kirke (s. d.),
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Sgr. VII. 240. 113; til Brede Sten, Sgr.

IV. 91. 45; jfr. Folkl. Rec. IV. 53 (sla-

visk), III. 143 (Ital.), Mélus. 1. 500 (Frankr.),

Folkl. Journ. IV. 237, V. 44 (Cornwall); -
mens li— er borte, ligger en ovnsrage

i sengen hos manden, Kr. III. 282. 378,

jfr. J. K. 419, Gavall. V/iirend I. 352,
Haukenæs IV. 491, Slrackerj. I. 313. 341,
Urquell. I. 166, Mhofl". 563. 570, Folkl.

sts.; når der er gjort korstegn, Sgr, X.
12. 22. 27; når man spytter, slår kors

el. vender sit forklæde , Thiele Overtro

nr. 730; når man strør bregnefrø el. en
håndfuld rug udenfor doren, sts. nr. 728,
jfr. hørfrø; ligeledes hindrer gråbone (s.

d.) og stål (s. d.), heksenes magt, Kr.

IV. 211.296; — li— kan kendes på, at

hun ikke kan rejse sig fra en stol, når
Record I. 214: legemet er sansesløst til- lo der under sædet er lagt et firkløver,

bage, mens sjælen er borte, se mus;
h— rider på karlen, Thiele II. 102, Grb.

213. 5flg. ; dette hindres, når man skær-

torsdag aften går iseng med kniv el. stål,

J. K. 419, jfr. 1. grime, hestesko; — der

brændes blus St. Hansdag tor at skræmme
heksene, Sgr. IX. 239. 834; i 'Agerskov
tændes Valborg aften gadeild for å svi

hæks a e], æ tral a; skærtorsdag sættes

kniv el. fyrstål, J. Saml. IV. 24 1 ; når et

barn sig selv uafvidende har et æg i

lommen og kommer i kirke, ser det

heksene sidde med skæpper eller gryder

på hovedet, Kr. IV. 397. 555; Sgr. IX.

240. 843; Z. f. M. I. 406 ned., Strackerj. I.

342. 223; den, som uafvidende har et

„h6nnike''-æg i lommen, og kommer i

kirke skærtorsdag, ser heksene sidde med
en økse i møddingen, for at modvirke 20 sibøtter på hovedet, J.K. 201. 135, Efterslæt

dem, J. K. 417. 1393 (SælL); — man
kan usynlig selv se heksene, når man
har en kirkegårdstørv over hovedet, Kr.

IV. 192. 268; en græstørv, Thiele II. 100;
de kan ses på deres fart, når man på en

korsvej sætter sig under en ledharve (se

harve), som vender tænderne ud; men
man må vogte sig for at gå ud fra den
for solopgang, for så vrider „heksenes

235, Thiele Overtro nr. 720, GrimmMyth.^-

II. 1032 flg.; Vernaleken Mythen s. 336,

Wuttke nr. 85. 373, Busch Volksgl. s. 47.

138, Kuhn N. S, 377. 43; har man kirke-

gårdsmuld i lommen, mens kvinderne

går til alters, kendes heksen på, at hun
har en tyk tåge om hovedet, Thiele

Overtro nr. 719; ser man gennem et

hul i et stykke læder, taget af en lig-

karle" halsen om på en, Sgr. VII. 240. 113; so kiste, på folk i kirken, vender heksen
11.110. 549, IV. 91.45, IX. 239. 833;

h— ifører sig ulveham, Kr. III. 264. 350,

IV. 210. 296; kommer i skikkelse af en

mus, Sgr. IX. 78. 253; som hare, hone,

kat, tudse, Sgr. IX. 239. 832 ; Kr.VI. 176.

242 flg. ; Grb. 158. 19 ; som ulv, bjorn, løve,

Kr. Æv. 150; som ræv, Kr.VI. 177. 244;

rotte, Kr. IV. 213. 298; and, Grb. 159. 4;

tudse, Sgr. II. 13. 11; har fanden hos i

rumpen til præsten, Kr. VI. 354. 8, det

samme nås, når man tager femfingerurt

med rod og lægger den i sin hat, Kr.VI.

360. 68 ; heksen kendes på, at man i hendes

hojre ojesten ser noget, der ligner en hund,

Thiele Overtro nr. 72 1 ; el. en hare- el. katte-

killing, Kr.VIII. 299. 511, jfr. Mélus. IV. 81

;

hun svømmer ovenpå, når hun kastes i

vandet, Thiele Overtro nr. 722, jfr. Mélus. IV.

hundeham, Kr.VI. 162. 229; — kan , lægge 40 185, Urdsbr. VI. 187 ; h— kan ikke tåle at

noget" for en, Sgr. I. 138. 458; J. Saml.

IV. 240; kan intet ondt gore sin uven,

Kr. IX. 70. 749 ; — kan ikke gore fortræd,

når man kaster ild på hende uden hun
véd det, J. K. 418. 1,396, Grb, 158. nr. 19;

når man får hende til at sige noget, for

hun hilser; når tre strå er trukket ud
af taget over en mands dor, Kr, IX.

70. 749 flg. ; når man hilser hende først.

se et brød ligge på tværs på bordet, men
flytter det, Kr. IV, 398, 556; h— må
lette skørterne, når hun går over hørfrø,

Kr, IV. 398. 557 ; kan ikke forlade stuen,

når brødet ligger på overskorpen, J. K.

417. 1395; kan ikke gå over en riskost

el. et linieskaft, der ligger over dortrinet,

Sgr. X. 12, 20-21, Kr. IV. 199. 278; ikke

over en synål på dortrinet el. salt, Sgr.

J. K. 417, 1394, Thiele Overtro nr. 729; 50 X. 12.22.23, jfr, Folkl, Journ, VII, 279; —
når man slår hende, så hun bløder, J, K,

418, 1396, jfr. Harl. & Wilkinson Lancash.

skylder hende for at have gjort ondt,

magter at hindre smorkærning, Sgr, IX,

238, 828, Kr. VI. 181. 251; kan malke

Folklore s. 69, se *blod; når man dristig (s. d.) køernes mælk i frastand ud af

syles skafter, Kr, VI, 1 79, 249, jfr. Harl.
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&Wilkins. Lancash. Folkl. 207; kan kærne

(s. d.) smor i en grøft, Sgr. II. 74. 382;

kan gore fortræd, når hun har fået tre

ting fra et hus, Kr.VIII. 262. 445.446; —
tvinges til at møde, når man sætter den

forheksede fløde over ilden (s. d.), Sgr.

IX. 238. 828, Thiele' Overtro nr. 246,

jfr. koge ; når man ilder ovnen for låsede

dore, Kr. IX. 70. 751, jfr. Kr. IV. 181. 253,

VI. 178.247; — kan ikke dø, for et lys el.

ild sættes under sengen, Thiele Overtro

nr. 723, Sgr. X. 13. 27. 28, J. K. 417. 1395;

såsnart hun er død, sætter en ravn

sig på sengen, Grb. 154. 32 %. ; hun
dør ikke, for en møntørv lettes, Kr.

VIII. 274, Sgr. X. 13. 29; el. for der

lægges halm under stolen, hun sidder

på, Thiele II. 109; el. når der er Qer

af vildand i sengklæderne, Kr. IV. 200.

279; — en heks fører ulven bort, Grb.

162 nr. 23; hekse er i æventyret prin-

sessens veninder, Kr. V. 313; heksen i

glasbjærget, Efterslæt 35; æventyret om
heksens datter, sts. s. 25 ; hekse brændes,

Thiele Overtro nr. 735; Kr. VI. 164.

177. 245, VIU. 271. 459, J. K. 265. 17,

se V^olf N. S. 477. 393%.; — jfr. endnu

Sgr. II. 73. 381 flg., Kr. IV. 199. 277;

Gr. GI. d. M. II. 244; V\^igstr. I. 113. 143.

163, II. 145. 257. 349; Haukenæs IV.

486, Nicolaissen III. 25. 36, Øverland

s. 22; Maurer Isl. S. 107, N. M. Pe-

tersen, Danmarks Historie i Hedenold
III. 218, Isl. Færd IV. 299; Mhoff. 211.

288%., 224. 558.565; Grimm Myth.^- II.

992 flg., W^uttke Hexe med tilhørende

sammensætninger i registeret, ligeså

Bartsch; Z. f. M. II. 62, III. 113. 17,

IV. 158; Birlinger Volksth. registeret,

Grimm S. no. 120. 251 flg., Harl. & Wil-

kinson, Lancash. Folklore s. 176. 182:

Lancashire witches; Kuhn, M. S. 375,
V^. S. I. 74. 64, II. 28. 75, Urdsbr. V.

132 flg.; se arvesølv, Bloksbjærg, Gy-

prianus, *danse, finlap, hare, heste-

sko, hund, kat, kjærne uo., klog kone,

klog mand, limeskaft, låne, malke.

Nordmand, rugkjærne, salt, salve, Sankt

Hansaften, sild, sorte skole, sølvknap,

Troms kirke, ulv, Valborg aften, oje,

ojesyn. — 2) borneleg: heksen står

ved sit »mål", alle de andre i en lang

række foran ham; de går frem imod
ham og synger:

jog går op til heksemål

;

heksen er ikke hjemme;
han er udi Frankerig

at tælle sine penge.

Når heksen kan slå en, siger han: heks!

og den slagne går om bag hans ryg.

De andre søger at befri de fangne og

siger: frelst! hver gang de kan røre ved

en; således fortsættes til alle er tagne

(Vestslesv.) ; heks i borneleg, se Folkl.

Journ. V. 54 (Cornwall), Amer. Folkl.

III. 139. — Jfr. htsk. hexe huk., mht.

hegecisse, ghtsk. hagazussa, angels. hag-

tesse, eng. hag; henføres til ght. hac,

busk, se have no., altså oprindelig vel:

skovkvinde, „wildes weib", jfr. Grimm
Myth.2- 992; pulver-, trold-.

hekse, uo. hæqs -sr hæqst hæqst

(Vens.); hæqs -dr -øt (vestj.) = rgsm.

;

øve trolddom; han kunde hekse: han

kunde binde en orm, stille blod, læse

over bulne fingre, vise væld, Kr.VIII. 276;

spøg til born: ka do hæqs? — næj! —
de ka a hæiør et! svares ja, fortsættes:

så hehowdr a et o lær di dt (vestj.); jfr.

Sgr. II. 73. flg.,' Ehlers Rathselb. 44. 338

med anm. ; de ær æn kål te o hæqs æ
grød å æ /"a^ (vestj.) o: han spiser meget;

se heks; forheks-mig-nig; for-.

I heksefedt, no. salvekrukker med
h— kan Valborg aften findes på hus-

remmene, Kr. IV, 397.552; karlen smorer

plejlen med h— og farer så oven ud af

skorstenen, Kr. IV. 209. 294, Grb. 159,

nr. 21. 22; til heksens salve skal have

hørt bulmeurt, hyoscyamus L. og med
sandsynlighed også mandragora Tournef.,

(beslægtet med kartoffelen) og datura stra-

monium, pigæble, se W^uttke nr. 212;
I andre opskrifter Perger , Pflanzensagen

s. 5; kogt af udøbte borns kød, Wolf

N. S. nr. 284; jfr. Kuhn N. S. nr. 71,

Strackerj. I. 315 d, Tylor, Anf. d. Cultur

II. 420; jfr. heksesmor, salve.

heksekonst, no. hæqskonst9r fll.

(vestj.) = rgsm.; „a wel ene swo jan hå

me sont hæqskonstdr å bastel" , Grb. 58. 57.

heksemester, no. hæqsmæstør æn
-9r (vestj.); hæqsmejstdr i best. -méjstøu

' el. -méjstdrdn (Vens.) == rgsm. ; fort. om
en h— , Kr. IV. 193. 271; J. Saml. IV.

240; jfr. klog mand; „ot das tij ét9 de

hær kom9r hæqsmejstdrdn ijé'n" , Grb.

63. 67.
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heksepulver, no. = rgsm. ; består

af kirkelav, dyvelsdræk, pulveriseret pande-

skal af en afdød, ligkistepulver osv., J.

Saml. IV. 240.

hekseremse, no. hceqsrams æn (Vens.)

== rgsm. ; remse, hvormed der udføres

trolddom.

hekseri, no. hæqs^rrj de (vestj.);

hæqs9ri'c el. -rij e (Vens.); MksdH de

(Søvind s.) = rgsm.; se fortæll. om hyr-

dernes h— , Kr.Vlll. 280. 478 flg., jfr. Grb.

s. 60 nr. 19.

heksemor, no. ovntræet bliver smurt

ind med h— , så tjener det til ridehest

for heksene, Kr. VI. 198, 271; se hekse-

fedt.

heksespyt, no. = gøge^yt, hvori

skumcicadens larver lever; det hidrører

fra heksene, der om natten spytter i

græsset, for at skade kreaturerne, Sgr.

IV. 46. 29; jfi'. norsk troldkjærringspyt.

1. hel, to. bio. hijdl itk. hipl flt. hijdl

(Vens.) ; hijd flt. /w^'^Z (vestj.,Agger) ; hel itk.

-t flt. M(Agersk.); hel flt. hejdl{^ø\må s.)

— 1) hel, sammenhængende, ikke splittet

el. revnet, om klæder, kar, glas ; æ kruk

æ hijdj æn hijd gpr; hon håhr hijd

ino' (Vens.) om den frugtsommelige, som
ej har født; æn hijd fefi9r, usåret; haå

ka ek gåt ha hijd kyd (Agger) siges om
en slagsbroder; a vel il ha dæn, dér ær
i støhi^ a vel ha dæn hejal (Søvind). — 2)

fuldstændig, hvori intet mangler: æ hijd

gqr, æ hijd. daw, væj ; hijd igæ'md (vestj.)

;

a tåw ham hijd o håhn mæ låp o tåp;

hijd uhn; hijdl værdsn (D.); a ær ii

fånø'ivdt mæ de hal dip d, a vel ha dé

hejdh; i dæn ti ka han hicærkøn hlyw

fard mæ de hal en dé hejol; hejdh vær-

d9n, hejdh tisn; ka du ei (æde) heJ9h

dæn mélmaj? hele det stykke smorre-

brød; skit mæ dé hejdh! med det alt-

sammen (Søvind s,); i de hijdh (Agger)

= rgsm.; ve dw9r æ hel krap (Agersk.),

jfr. 4. al ; æ hel hus, hy (Agersk.) ; * de hijdh

(D.); dæj hiJ9l da, haj tu hijdh klati;

haj jik hij9l9 turdn ejæ'mdl (Vens.); de

æ hijdl fjåwt9n daw sijdn (Agger), en

forstærket form er: dæJ hiJ9hsh tic, hij9-

l9st9 tijdn (Vens.) hele tiden. — 3) stor,

betydelig, dygtig: én hel del (Søvind s.),

æn hijdl flak, han war hijd kål å dr

(Agger, vestj.), æn h— dijd (D.), dæn
hæst hlyw9r hijd, de ær æn hijdl hæst

(D.), handelsudtryk = fuldstændig, for-

trinlig i alle måder. — 4) bio. a hldw hijdl

sær ve dt (D.) helt beklemt, betagen; ål

hel (Sem); hejdl få moj (Hmr.) altfor

meget; han hloiv hijd syq; ær dn hijd

dø? drek hijd åm hal (Agger) svire;

jfr. mnt. bi den beerpotten to sittende

unde half unde heel to drinkende, Sch.

Liibb. 11. 230. 18; de ka a hijdl gåt,

rigtig godt (D.) ; han bliver ved at væde

ojenhullerne til han er helt ud seendes,

Kr. V. 369; de gh hel gåt; han æ hel

koh (Søvind) helt modig; jfr. Aasen heil,

isl. heil); hele, hjelt; ge-.

2. hel, no. — 1) døden; han ær goi

å skek æt9r æ liæl te jæn, som vel nørd

dø (M. Slcsv.) om en senfærdig person;

se ud som en hel (vestj.), en dødning;

for der kommer pest i en by rider hel

igennem gaderne på en trebenet hest,

der klaprer med en løs sko, som om
man hørte tærskere (Sønderj.) Mb.; jfr.

Mhoff. 244. .335: grå el. hvid, trebenet

hest, nogle siger, en sortklædt gammel
kone sidder derpå (Tønder).— 2) =
helhest (s. d,); han ga hæl æn skip

hamr (vestj., glds.) kan siges om den

dødssyge, som kommer sig; el. han har

købt sig fra hel for en skæppe havre

(M. Slesv.) efter Outz. ; han har for denne

gang købt a med æ hel, Mhoff. 244. 335;

se 1. død s. 227. 32%.; jfr. Thiele II. 58:

et hjul med ild kom ind i laden, det

var en buk på tre ben, som hoppede

omkring, og de kaldte den hel, så kom
pesten; dens „vare" var en hvid hest,

der gik fra by til by; jfr. Grimm Myth.^-

799. 804; W^uttke nr.35, Z.f.M. IV. 425,

Gervasius s. 92; Mannhardt, Gotterwelt

s. 318. — 3) kirkevare; Gjellerup kirkes

hel er en rød kalv, Kr. III. 93, det lig-

nede et får og var altså intet andet end

kirkens vare el. hel, som i den egn

kaldes „æ heldt", Sgr. III. 30. 41 (Gin-

ding h.) [?]. — Jfr. Aasen, isl. hel huk.

død, Fritzn.2- hel, Grimm Myth.^- 288.

760. 1135; hjæl, trebenet.

helbefaren, to. hijdhdfårin (Agger)

= rgsm., om en sømand.

Helbo, no. Hælhow æn (Randers)

mand fra Helgenæs; folkene kaldes de

„gale Helboere", Kr. Ordspr, 507.

helbred, no, hjélhrec e best. -d (Vens.)

;

hælhre æn (vestj.); hælbred æn (Agger,
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Hvejsel) ; hcelhre et best. -hrejdu sj. -hrejdt

(Søvind s.) = rgsm., se hellen; jfr. Aasen
heilbrigd to. isl. heilbrigSr, sund; brig^ no.,

forandring af tilstand.

helbredde , uo. å hidhrøj kmrsd
(Lild s.) O: uden at løse kærvene at slå

noget af kornet af med en plejl.

helbroder, no. hejdlhrdm æn (Sø-

vind s.) = rgsm.; vi æ hijdlbrødr (D.).

helbrændt, to. hijølhræn (D., vestj.)

;

hijdlhrænc (Vens.) — om mursten, se

halv-, mellem-; blegsten; også som no.

:

hunia'n9 MJdbræn hår do? ^— „hel-

brændte", spøgende navn til kobberpenge

(Framl. h.).

held, no. hæl æn (D., vestj.), best.

-9n (Vens,); itk. (Agersk. , M. Slesv.):

hel et (Søvind s.) — 1) lykke; te ål

go hæl (Andst); løk å hét mh dt (Søvind

s.); ,de wa hel i uhel! soeh mannen,
han brækket hans bihn, men huesen

(strompen) bløv hiel", Jyd. I. 42. l; „haj

hor hæhn mæ' sæ (Vens.); te hæl o løk

mæ ar! do hår æn guwd hæl (Agger);

„de war æn hæl!" så æ man, hans kow
gtj9 po æ mørdri, Sgr. II, 232. 834 (vestj.)

;

tit med et ordspil på hæld, skråt sted

på en vej; dkr æ hel ve 9t (Søvind) om
noget, der er skråt; han hqi em hæl,

soj han æ ma'h, da haj han vælt tre

gåfi (N. Slesv.); „a hår eti9n hæl håd o

dæn tur!" så æ påtman, da håd han
vælt træj gåy (vestj.); „dær æ hæl ve

9t!" så æ man, han vælt (vestj.). — 2)

uheld; et sæh hel (Søvind s.) en stor

ulykke; han håd hæl te o fål om o bræk
hans Jæn årm (D.); han fæk hæl te å

bræk hans bijm (Thy); han fæk hæl te

å kom gal æste' (Mors); jfr. isl. heill itk.

lykke; -hjap; mund-, slud-, slumpe-, u-

van-.

-heldelig, to. se van-.

heldig, no. hældiq (D. , Agger);

hældi itk. -t (Vens.); héldi (Søvind s.)

= rgsm.
; „de spelt ene så fiældit å får

ham", Grb. 112.102; alm. i betydningen:

passelig, ønskelig (vestj.); sagtens frem-

medord ligesom: heidivis (Søvind s.); se

van-.

heldsom, to. hælsom (D.) heldig,

lykkelig.

hele, uo.

hej9l -9 -9t (Søvind s.);

hijdl -9r -t hiplt (Vens.) —

vistnok alm.; de hij9hs ft. -t (vestj.); ft.

hiJ9lt9S tf. æ hiJ9lt9st (Vens.); de hjæhs
(Heil. h.); heJ9l9s (Søvind s.), om sår:

læges, kommer sig.

hele penge, no. ka do læ mæ fo

dæm ti dåhr i hijdl pæri? o: i store

sølvpenge, ikke i småmynt.
heleste, to. se hel 2.

helgen, no. alle Hælg9ns knøt, Sgr.

10 XI. 104. 200, alle helgens knytte el. knude,

må vel være kalenderdagen d. l.Novbr.,

se Mikkelsdag.

helgengods, no. i tim.: jeg giver

ikke mit helgengods bort, uden at sækken
følger med, Sgr. III. 132. 629; betyd-

ning?

helgrynsgrød , no. hiJ9lgrynsgrød

dæm (D.) byggrød af uknækkede korn,

kogt i kærnemælk, jfr. pisgrød, store-

20 grynsgrød.

helgt, no. hæht (D., Andst, Søvind s.);

hæhnt (Elbo h.); hæht (Vlb., Ang.) —
festtid, især nok om juletiden, de reri9r

te hæht (Andst) kimer til fest; hål hæht
(Søvind s.) være ledig på en helligdag,

overført også om at være ledig andre

dage; vi ska sør9 får o fo baqan te

hæhnt (Lindk.); ,der er længe til hel-

ligt!" siger de Stavns piger, når der er

30 hul på hoserne om mandagen, Sgr. II.

90. 428 (Sams) ; båd9 helt å søq9nt(yei\s.)\

hæhnt (!) o søq9nt (Andst) både hellig-

dage og hverdage; ordet er sagtens en

intetkonsform af hellig, jfr. Aasen, heilag;

isl. heilagr, jule-.

helgård, no. hej9lgp9 æn (Søvind

s.) ^ rgsm.

helhest, no. hælhæst æn (D., vestj.)

= rgsm.; et fabelagtigt dyr, som varsler

40 død
; på en ny kirkegård blev i gamle

dage for noget menneskelig en levende

hest ,begravet , den er bleven til h—

,

Thiele II. 293; under kirkens grundvold

er et levende dyr begravet, hest el. lam,

J. K. 420. 1400; jfr. Grimm Myth.^ 1095;

se kirkevare; en sort hovedløs hest på
tre ben, somme siger, at den rides af

en mand uden hoved, J. K. 384. 1222;

en stor hvid hingst, Sgr. I. 76. 239; en

50 meget stor firskoet sort hest, der går midt

ad gaden, Gr. GI. d. M. II. 257 ;
jfr. Junge

s. 198, Skytts h. 174;

„po trej bien humper e hælhejst astej,

få de te han hår ikke flier,
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mæn liwem dæ ska mød ham epo si vej,

humper snar i e kjerrgor nier!"

Blich. Bindst.

;

msker har sat sig op at ride på den,

Gr. GI. d. M. II. 227. 339, Sgr. III. 219;
den varsler pest, Gr. Gl.d.M. III. 107. 27;

en hest på tre ben, hvoraf de to var af

kobber, varsler pest, Kr. VIII. 333. 570,

jfr. Grimm Myth.^- II. 804; mærket på
helhesten, de tre ben, har hesten, de

underjordiskes høvedsmand rider på,

Thiele II. 194 (Bornholm); biickahasten,

Wigstr. II. 181; en tyr, som varsler

kvægpest, Mhoff 239. 328 (Husby), jfr.

Liebr. Gervasius s. 92; se hel; smlignes

kan: djævelen rider på en trebenet hest,

Vernaleken Mythen 35 flg. r

helkarte, uo.

hijalkår (Han h.);

helkar -ør -9t (Agersk.) —
karte ulden færdig i små tojer; jfr. halv-

karte.

helkiste, no. hijdlkipst æn (Andst)

dobbelt så stor som en halvkiste; et låg

dækker hele åbningen på begge, de er

uden skuffe, men med læddike.

helkjærv, no. en kjærv bestående

af tre neg, til forskel fra en, hvori kun
to neg er sammenbundne (Mors) eft. Mb.

;

se toneg, treneg, tvilling.

hellagssom, no. hijdlatvssæm æn =
flt. (Lonb., Hmr.); hejdløwtsæm (Sall.);

hijdllot sæm (Thy); hejøllet sæm (Nes s.)

firetommei's som; tilsvarende former til

„halvlagssom" (s. d.) findes utvivlsomt

og ordet forklares: hellodssom (?) (Thy,

Mors).

Helle, no. Hæh (norrejysk) et glds.

kvindenavn, jfr, Kr. IX. 168; i D. slægts-

navn; „til Helena måske Hela el. Hella,

dog uvist" Aasen, Navnebog.

helled, no. hæh [et] (Vestslesv.)

;

held æn -rdv (Brader.) — en fold, hvori

markmanden sælter kreaturer ind, når

han har fanget dem løsgående, se byfold,

afbildn. Feilb. Bondeliv s. 178; ordet er

sagtens = helvede ; mnt. helle, Sch. Liibb.,

krog bag kakkelovnen; Outz. anfører i

Fris. GL, hej vant sijn helle gebroken,

han fandt det sted brudt, hvor han var

indespærret.

helledi, no. se helvede.

hellefisk, no. hehfesk æn = flt.

(Lild s., Agger) = helleflynder (s. d.);

jfr. Aasen, hellefisk, „skal egentlig være

heilagfisk, nyisl. heilagfiski hak. ; sv. helg-

flondra.

"

helleflynder, no. hæh-fløjdr æn
(Vens.) en fisk, hippoglossus, se hellefisk.

hellen, no. hæhn æn (D., Ølgod,

Andst) helbred; æ h— ær et guwd; han

I

hår åUr æn hæhns daw; jfr. isl. hei-

j

lendi itk., helbred; helsen.

10 heller, bio = rgsm.; liehr il; de

vél a ék hehr (Søvind s.); hæhr el. hæpr
ek; ek hæjør el. hæhr (Agger); ek hæjdr

et el. hæhr et (D.) ; a ga ham^ sin hæhr
il æ han (Ang.); hæbr ent (Åbenrå); i

sporgende sætninger; han ær il komsn

hjæm ind', æ han heh? o: er han vel?

du vel åh gøjdr dt mejd, vel du heh?

(Søvind), vil du vel? se hellere; ikke-.

hellere, bio. heh helst (Søvind s.;

20 Vens., alm.) = rgsm.; hehr en gæn
(Søvind s.); hæhr en gqn (D.); hæhr in

ggr (Agger)
;
jo far jo hæJ9r; såhn vel

a hælst hå dt (D.); hwæm el. hwa el.

hwans såm hælst (Agger); jfr. Aasen,

helder; isl. heldr; eller, ellers.

hellerop, bio. hæ'lddrop (Agersk.);

hæ'khråp (Lb.) ; Jmhrop (Andst) ; hæmråp
el. hæntdråp (D.): o low h— ,

leve lystigt;

lotv hælddråp i fjbwtdn daw o hori9r å

30 swålt i fjbwtdn (Lb.); low hældar åp i

fjbwtdn daw, å sule i fjbwtdn, så æ de

mbnt fåhi'c (Vens.) ; han tur å gafdr å de

gor hælddr op (Hostr. s. ved Tønder), han

tuder og gør o : han skælder og smælder og

det går lysligt; de gær hæltdr op mæ sirop

å (Gram s.) det går flot til. Kok ordspr.

591 ; å low hæhr op en skatik (Andst)

at leve lystigt på ingenting; de gor hæmr
el, hæntdv åp (D.), del går lysligt og

40 overdådigt; ordet er udentvivl hlsk. hell-

auf leben, jfr. Grimms Ordb. ; se Schulze

II. 107 øverst: da geit et heller up min

hart!

hellers, bindeo. se ellers.

hellersens, bindeo. se ellers.

hellig, to. hæld el. held flt. hæh el.

held (D., vestj.); héli flt. heU (Søvind) =
I rgsm.; dæm hæh (vestj.) pietister, er

I

msker, som menes at bære kristendom-

so men mere end almindelig tilskue; hær-

mamn han wa hæh, han gik i kærk

hwæ sønda, Kr. IX. 229, 68 (Horn. h.);

oftest spotnavn; han æ hlowdn hæh,

mæn de æ nåk iniæl æ skin o æ hæld



586 helligaften—helligtrekongersdaa

(vestj.); de hæh for, weri war bhr o

(Vens.); de ær æn hæh gemdr, æ væjr

åhr ær å (vestj.) spottende om en skin-

hellig kvinde ; han er så hellig, som Gu-

dum el. Ullerup munke, Kr. Ordspr. 523

;

hr. Jens Kampmann skal have været så

hellig en mand, at han ikke kunde for-

råadne i sin grav, Kr. VI. 154; æ hæh
Uf (vestj.) tiden i kirkens festdage; æn
hæh (!) daw (Søvind s.) en hellig dag;

no ær æ hæh Icidn åt u sid (Ang.) kan

siges, når flasken er næsten tom og knasten

i bunden at se
;
jfr.Aasen heilag, i»l. heilagr

;

htsk. heilig, plt. mnt. hillich, Sch. Lfibb.

;

eng. holy ; helgt, hille ; halv-, hoj-, skin-.

helligaften, no. hæhawtdn æn (vestj.)

;

hælawtdn (vestslesv.) — friaften, når ar-

bejdet er opliørt, hår I et snar h— ? —
han læi^ds atdr h— (Lb.) efter at udfries

ved døden; han hår fåt h— (Malt) er

død; hæhawtdn (D.) aftenen på en fest-

dag; æn hæh awtdn (Agger).

Helligbæk, no. en bæk i M.Slesvig;

i den er Harald Blåtand døbt; når krea-

turer drikker af dens vand, hævnes det,

Thiele I. 21; Helligenbæk, som Thiele

har, er vist plt.; se kilde.

helligdag, no. hæhdaw æn (D.,

vestj.) ; æn hæh då (Agger) = rgsm. ; atdr æ
hæhdaw (flt., D.); „nær haj om hæhdaw
ham ej i cerkdn" , Grb. 85. 4; når kalken

ikke er ret udtværet i sandet, så mørte-

len er fuld af små kalkkorn, kan siges:

dær æ mam hæhdaw i dt (vestj.) ; de

ær em war å jé så måm hæhdaw åpo d

(Vens.) O: det er ikke værd at gore så

mange formaliteter; se falg 2.

helligdagsgave, no. i tim. æn rutds

Ml, ham! — næj, han gijdr ek hans
hæhdasgawdr hæn (Agger) o: han er^

ikke rundhåndet
; på Mors skal det hedde

:

hans „helligåndsgaver", isåfald med hen-

tydning til Apg. 8. 20.

helligdagshandel, no. hæhdashajpl
(Agger) helligdagsbrug ; æn sæt klæjdr

te h— f
se handel 2 c.

helligdagsost, no. i udtr. om kvinder

:

hun æ knap, hun gir et hind hæhdds
wbst Aæw (vestj.), helligdagsosten er den
bedste, o: hun er karrig; hun gir et'-

hindr hæligenswost hæn (Holstebro); hun
jir ene hær hæhdaswust hæn (Vens.).

hellig fredag, no. hæh freda (Malt)

;

hæh fræja (D.) — langfredag.

hellighed; no. hæhhid æn (Vejen)

religiøs opækkelse, gudehge forsamlinger;

vi snakdt gqn orn, hwoda'n æh— tåtv

æwdrhån hist o hær.

helligmandag, no. i tim.: „gunion

(godmorgen) te mæja, å hæhnianda te

fræja skul mé wal ta luwdn å får" , Grb.

234. 109 o: frimandag til fredag.

helligskab, no. hæhskav (vestj.);

hæhskah (Agger) — foragteligt, om et

gudfrygtigt væsen: a hryr mæ et om
djær h—

.

helligting, no. hældtey (Rødding,

Sønderj.); hældte'ti (Ang.) — en sygdom,

rosen (s. d.), erysipelas, zona (?); røde

skjolder i huden (Ang.); også h— i æ
own (N. Slesv.)

;
jfr. mnt. dat hillige dink,

Sch. Liibb. ; Schiitze II. 138, dat hillige

ding, Kuhn, N. S. s. 440. 323, Urdsbr. 11.

80. 95; jfr. helvedesild.

helligtrekongelys, no. hælitrekorp-

lyws et (Røgen); heltrekoydlyws et (Sø-

vind s.) — et lys med tre grene på én

stamme, som støbtes til at sætte på
bordet helligtrekongersaften; æn héhtre-

koridrlyjs had tn'j flæn, å dær, som di

samdltds, hløw dær såmtir sot æn krom
kruwd (Lild s.); jfr. Werlauff s. 211;
Kjær, Stavnsb. s. 374, Fb. Bondeliv s. 251.

helligtrekonger, no. == rgsm. ; deres

navne forekommer i en besværgelse, J.

Saml. IV. 110. 5, Gaspar, Melchior, Bal-

tazar te sanent, amen! jfr. Wutlke G. -f- M.

-\- B. nr. 74. 201. 618; deres navn på
bægere i Norge, Hartl. Se. F. T. s. 151

anm. ; se forøvrigt helligtrekongersdag.

helligtrekongersdag, no. hæhtré-

koyda (Vens.); heltrekoriddatp (Søvind s.)

— en kalenderdag, 6. Januar; om natten

taler dyrene, Sgr. III. 154. 847 (Sæll.); se

julenat; når en pige helligtrekongersnat

går tre gange avet om gården el. stiller

sig med et lys i hver hånd foran spejlet

el. går baglængs i seng el. står med det

ene ben i sengen, det andet på gulvet,

og siger:

hellige konger tre!

lad i nat mig se,

hvis brud jeg skal være,

hvis navn jeg skal bære,

hvis seng jeg skal rede,

hvis dug jeg skal brede!

el. jeg beder, I konger, I hellige tre,

om I udi dromme vil lade mig se,
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hvis seng jeg skal rede,

med hvem jeg skal leve,

med hvem jeg skal dø;

så kan hun få sin tilkommende brudgom
at se, Sgr. III. 125. 587.590, V. 11. VIII.

59. 206 tig., Kr.VI. 226. 308, VIII. 365. 648,

IX. 34. 360, 45. 491; J. K. 71. 76; Gr. GI.

d. M. II. 242. 388; jfr. Junge s. 242;
Sgr. VII. 208. 806, hvor det samme om-
tales ved nytårsaften; i Tyskland Andreas- lOt^j^^ di finar alstcepr hwæra'mr (vestj.)

ved Allehelgens tid udjager till at gå på
marken, indtill det dorr af sult", Rostg.

H. 34 ;
jfr. Fb. Fr. H. s. 5 ;

gi æn hæhms
får æn krik (D.) handle således, at man
køber ligeså slette varer, som man sæl-

ger; no, æ knyw i æ hælmds! (Malt) o:

lad os få ende på sagen; dær ær åhr
så skor9 æn h— , dær æ liså såm æn
diq (D.) el. æn skora hælmas o æn såi

aften, se Wuttke nr. 360; jfr. Strackerj.

II. 34. 299; Harl. Se Wilkinson Lancash.

Folkl. s. 140; Hazlitt, Pop. Ant. I. 19;

Kevue d. Tr. Pop. III. 109; Liebr. Gervas.

232. 155; jfr. *Agate, julenat, kjæreste,

kongedag, stjærnefolk; efter h— længes

O: krage søger mage; me ka res æn
gamd Mlmds om månar/i; d så ka hun
enda' ræj løbsk ean awtan (Vens.), jfr.

Sgr. XII. 76. 144 (Mors); ordet bruges

også som skæo. til yngre, magre, dårlige

heste; vise om en helmis, Sgr. XII. 56,
dagen et kokketrin hvert dogn^ Sgr. VII. Berggreen, Dsk. Folkesange^- nr. 193;
79. 490 (Randers), jfr. Z. f. M. IV. 47. % jfr. kamper, kankel. — 3) en berygtet

Folkl. Rec. IV. 127 (Engl., Ital.); se endnu i kvinde; især om ældre ugifte kvinder,

Gr. GI. d. M. III. 165. l, Helligtrekongers- 20 der gentagne gange er blevne besvang-
råb; Efterslæt 234. 255.

helligåndsgave, no. se helligdags-

gave.

hellodskarl , no. hijallødskål æn
(vestj.) karl, som får helt lod i udbyttet

på fiskerbåden; se halv-.

rede (vestj.). — 4) slæberive (D.), se

Dorthea, harke.

helmissealder, no. æ hæhmos-åUr
(Agger) 50 års alder, kun om kvinder;

hun æ wej ør o go en i æ h—

.

helmisseben , no. hæhnashijdn æn
helme, no. hæhn di (vestj., V.Vedst.)

|

(vestj.) ben af en gammel hest; karlens

en plante, elymus arenarius, L.
|

høle(s. d.) er et h— , Kr.IV. 293, jfr.Stor-

helmisse, no. — 1) hHmøs æn hest.
j

aker, Folkesagn s. 108, Arnås. I. 11 kaup-

-9n (Vens.) == heUigmesse, en kalender- 30 maQurinn, Maurer Isl. S. 150.

dag, 1. November, allehelgensdag; helmds,
\

helmissehandel , no. hælmdshaml
da faUr dær møj tvqj i jprm (Vens.), æn (D.) handel med usle udslidte heste,

thi mange flytter og græder; tve hélmds-
\

helmissehud, no. hælmashwuj æn
Uf (Vens.); „de wa ve Helmestier Mari -hwujiD.) hud af en gammel hest ; bruges

hun skull astej", Blich. Bindst. ; nær hel-

mdS9n komar, så resar ku (sku) a'; de hel-

mds ord fori (Vens.) o : forrige års hellig-

messe; konen siger: no ær at snåa hæl-

nidsknøt (helligmesseknude) , no skal ål

af den Onde i ævent. til borddug, Kr. V.

232, jfr. Urdsbr.V. 131 ned.; se hestehud.

helmissehul, no. hul, hvori ådsler

af døde dyr kastes, Kr. 111. 312. 421.

helmisseko, no. hæhnasku æn (vestj.)

hæqs å knorkhr fløt ! hvorpå manden sva- 40 gammel dårlig, mager ko; det kan aldrig

rer: ja, så mæn, beta mowar, de ær æn
\
rave så vidt med sådan et stykke h—

,

gamdl skik å sætvå'n, di ska fløt fræ som jeg har, Kr. V. 203.
dæn jændæwl å te æn ån, ^gr. XI. 9S.\7b, helmisseleger , no. J. T. 321, en
jfr. nr. 199 flg. — 2) helnids e]. hélmos æn plante, krageklo, ononis spinosa, L. (Mors).

-9r (Yens.); hæhmus æn -9r (Mors)', hæh- helmissemarked , no. æ hælmos-
mos æn -9r (Thy, Agger); hæhnas æn

\
markan (Viborg) kaldes et marked i ugen

-9r (D., vestj.); itk. (Agersk., Vestslesv.,
j

for 1. Novb.
Søvind s.); formerne: -mus, -mos, -mas

i helmissemåned, no. hælmasinonat

skifter; — navn til en gammel, mager, ud-
|

(vestj.) Oktober måned; andre nævner
slidt hest; de købtes til efterårets ploje- 5o September o: den måned, hvori man
tid og blev så, når arbejdet var gjort, sled ved dårligt foder og mishandling de

slåede ihjel ved Novembertide
;

„helrnisse sidste kræfter ud af de gamle heste,

kalder de jyske bønder et gammel øg- indtil de styrtede, se helmisse.

hoved, som de ej vil føde over, men
|

helmissepande, no. hælmaspan æn
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-9r (vestj.) hovedskal af en gammel hest;

i ævent. har den onde bygget et hus af

en h-, Kr. V. 232.

helmisseplager, no. hælmdsplawdv

æn -dr (Malt) person, som er ond ved

heste.

helmissepranger, no. hælmospråridr

æn -dr (Thy) en person, der rejser om-

kring og handler med dårlige heste.

helmisserad , no. hælmdsraj æn
(Andst) en hestebenrad.

helmisseranger , no. hælmssråysr

æn (Agersk.) omtr. = h— pranger, men
næppe om ærlig handel.

helong, no. se hilong.

helsen, no. hælsan æn (vestj., Hmr.,

(Agger) ; hélsan et el. en (Tåning) ; hels9n

el. hjelsdn (Vens.) — 1) sundhed; ær I

ve æ hælsan? — løk o iiælsdn (vestj.);

wi hå da æ hælsan (Agger)
;

jfr. sv. helsa,

sundhed; se helbred. — 2) skal kunne

betyde: brokskade (Mols).

hel-seng, no. hælsæti æn (Thy, Mors)

dødsleje; leq^ epo si h—

.

hel-skid, no. i udtr. æn slow si

hælskid (Mors) om et døende høved, der

lader møget gå; no slgr han hans h—
(vestj.) o: nu giver han tabt.

hel-skindet, to. hijdlskim (D.) ; hijal-

skind (Agger); hejalskemt (Søvind s.) =
rgsm. ; o kom h— frå at (D.).

helsom, to. hejal- el. hijalsom (D.,

vestj., Sall.); h— piastar o: plaster, som
læger godt; hijalsom cø (Vens.) kød, som
let læges efter at være såret.

hel-sot, no. hælsuwat (Lysg. h.);

hælsot (Thy, Agersk.) = rgsm. ; sygdom,

som medfører døden; æ hæjar ålti om
oat daws hælsot, æn hasta dø ær ii goi

(Ang.) ; som di fæk djær hælsot, o som
lo syk æn or (vestj.) gi. rim; „a gillet si

helsot han tåer". And. Begr. ; se faste-

vinter; jfr. Aasen, helsott, isl. helsott huk.

helst, bio. se hellere.

hel-søskende , no. hejalsøskah (Sø-

vind s.); hijalsøskin (Agger) == rgsm.

hel-søster, no. hijalsøstar æn -ar (D.)

;

hejalsøsta æn -ra (Søvind s.) = rgsm.

1. helt, no. hælt æn = flt. (vestj.,

Agger); hæle i hæle (Vens.) — en fisk,

corregonus lavaretus
;

„olar i hæle ku
kom fåhij", „te nyosda løbar hælcan (flt.)

åp frå fywari", Grb. 170. l. 5; lege-

remse :

helt og smelt de går i dans,

derefter kommer alle karudser,

så kommer brasen, for hun er vred,

så kommer brasen, for hun er bred;

søg i hul, søg i hul, søg i hul! (Vens.).

2. helt, no. hælt æn hælt (Agger) ==

rgsm. ; tapper mand ; hælt otca hælt, soi

han æ dræti, da tusa han æ kat (Sundv.,

Als); helt over helt og hyrde over Jar-

10 lund får, Kr. Ordspr. 530 (N. Slesv.);

I

„hæle øwar hæle", Grb. 232. 55, o: høg
over høg; jfr. htsk. held hak.

helvede, no. hølad (Lonb.); hølar

(Holstebro); hælwada el. heladi (Vens.);

høladiq (Mors); hølat (D.); hælat (Bradr.,

Bylderup) ; helvada et (Søvind s. ; Agger)
— 1) = rgsm., pinestedet efter døden;

æn skal et fåstvæ'r hølat, inan æn æ
koman i hemari (Lindk.) el. far æn æ

zoves o hermriq (Tåning); do må et ban,

så komar do te hølat ! (Andst) ; han banar

si lånt nijar i hølat (vestj.); dæn ka sajt

kom te hælat, dær hær fanan te mårbro

(N. Slesv.); — h— ligger nord på, Kr.VIII.

394. 723; jfr. Arnason II. 518 øv. ; hvorhen

går vejen den brede? til helvede går

vejen den brede! Sgr. V. 50. 5%.; „hær

æ lyt o gåt!" så han æ man, han kom
in el. fol nijar i hølat (D.)

;
„heladi e peka

30 mé préjstpqjar'', Grb. 232. 56, h— er

brolagt med præstepander; under høladas

kejl fyrer djævlene, i den kommer de

slette mennesker (Tåning); manden kiger

ind og ser: „hans frow ha di i i groma

stur kåbar-cijl, de skolpkoqt (skrupkogte),

å hæ skropa di hær å å cémt hær mæ stu

jan-kåm, så bløwa (blodet) dreija å hwa

tef, Grb. 210.59, jfr.Kr.V. 214, Thiele II.

j

88 ; sammenstilles kan Isl. Fornkv. I. 70,

^0 Rafn Oldn. S. 1. 125, Olaf Tryggv. S. k. 76,

Grimm, March. II. nr. 100, hvor „die hollen-

braten" sidder i kedlerne; Birl. Volksth.

I I. 262.269.418, Vernaleken, Myth. 178. 11,

! Grimm Sagen nr. 52; Strackerj. I. 408 p.

Urdsbr. VI. 148 (slavisk); et to al. dybt

hul kaldes helvedes kjedel, Sgr. III. 221.

1132; nær han kun, så niån han dæj

lånt nijar i hølats awgron (D.) ; — djævelen

råbte: „te høls, te høls, te Hekkenfelt

60 mæ Per Yvs, mæ Per Yvs, den grou

I

synder, den grouselig herre!" J. Saml.

i IV. 52, Thiele 1.317; nu ligger den rige

' i helvedes pine og lider både angst og

nød, Kr. II. 32. 12, Sgr. IV. 228. 12; jeg
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vil gaa mig udi helvede ind for Signe-

lilles synder og mine, Sgr, I, 162.8; jeg

vil ønske, du må brænde i helvedes ild!

Kr. IV. 113; den sjæl skal i h— brænd',

Sgr. V. 98. lu; mundheld: hellere en
brand i h— end en stodder på jorden,

Kr. VIII. 317. 536. 543; manden ser hel-

vedes ild under sig, J. K. Ævent. 173;
mine sko: den ene er fuld af mande-

1.97, GrimmMårcb. I. nr. 81. 82; — om
en mængde byer hedder det: den, der
kan gå gennem den by uskjændt, kan
gå gennem helvede ubrændt, således om
Vrensted, Kr. Ordspr.499; Amtoft, Ljørs-

lev s. 500; Voldum, Kristrup, Råby, Aj-

strup s. 508; Torrild, Assendrup s. 511;
Åle s. 514; Tåning, Sgr. III. 181. 944,

jfr. uflået, og sikkert mange flere; om
blod, den anden udaf helvedes ild, Sgr. lo helvede se endnu Rochholz, D. Glaube
I. 164.5; i en besværgelse: lige så stille

som det dyr står for dig, lige så stille

skal din sjæl brænde i helvede, Kr. IV.

229; de fordomte i helvede, Grundtvig

DgF. nr. 100; fort. om Thorstein Skelk i

Olaf Trygvesons saga, se Rafn Oldn. S.

III. 176 flg., Z. f. M. I. 321; 'Maurer,
Isl. S. 198, Grimm S. nr. 283. 451. 467.

533. 534. 536. 560; Strackerj. II. 10. 272,

I. 209; O. Delepierre, l'Enfer, London
1876, se Mélus. I. 152; trou de St. Pa-
trice fører derned, Mélus I. 13; forestil-

lingen om helvede sattes i middelalderen
i forb. med vulkanerne, jfr. Gervasius
s. 108, Tylor, Anf. d. Gultur II. 37,
smlgn. Grimm S. nr. 384, jfr. nr. 469
anm., el. det findes i havet, Gervas.

s. 18. XVIII med anm.; se Hekkenfelt, Na-
Ndl. Volksk. I. 14, Wolf N. S. 304, Folkl. 20 boskrog; hav, mogkjøren. — 2) i udråb
Journ. II. 37 flg.; — i ævent. rejser

en til helvede med en side flæsk, Kr. V.

206, Efterslæt s. 126, Gr. GI. d. M. I. 110,
Grb. 89. 12, jfr. Asbj. I. 254, Wigstrom
Sagor s. 63; for at låne en skæppe
penge, Kr. V. 252; en sæk penge, Kr.

Æv. 301 ; for at hente en kiste nederst

ih—
,
Kr.V. 7; brudestads, Sgr. XII. 214;

for at kræve skat, Gr. Æv. II. 64, jfr. Asbj.

og talemåder; ve do et res ad høbd te!

(Hmr.) o: gå pokker i vold; go så te

hehdi mæ 9! (Vens.); „hwet9 da nor
hæhv9dds sæj skow9r é de!" Grb. 34. 10

;

a helv9d9 te! så te hUv9de! (Søvind s.);

han hånt (bandede) jo i æn Jiælw9d9s ti

Kr. IX. 229. 68 (Horn. h.); „no ho di

hælw9d9S knæc wat der å jo spelå'p9r"

,

Grb. 39.34; æn al9hæ'lvdd9ns knæjt{^em)
1.231, 11.180; hente rentepenge, Gr. Æv. 30 o : en pokkers karl; æn Mlv9d9s el. ah
I. 38; hente tre af de ældste brande
indenfor helvedes port, Gr. GI. d. M. II. 23

;

en brand af helvedes ild, Gr. Æv. III.

150; for at hente en kontrakt, Gr. GI.

d. M. I. 34; hente spillemænd, sts. I. 103;
jfr. endnu Grimm, March. I. nr. 29: tre

hår af djævelen, og Asbj. I. 22: tre fjer

af dragens stjært ; W^igstr. Sagor s. 35

;

i skæmtesagnet siger præsten : den rige

hélv9d9S brpn (Søvind) ; æn hælw9d9s stuw9
lown (Agger) ;

— gå I te hæh mæ jær hav
a9S, så bræ^9r I int jær håws! J. M. 70
o: pokker i vold med jer! di leq9r som
slaqt9d for i Jiøhdiq (Mors) o: fladt ned

på jorden; fig. di hyq9r o høhr mæ
fiwæra'mr (vestj.), om uforligelige ægte-
folk; di tæJ9 hu9S i hæh (Sundev.); æ
ska nåk gør ham hæht så het, te han

mand gik til helvede! — drengen SM-Å-^ska kom te å krowl ur a 9n (vestslesv.)

o: jeg skal gore ham stillingen så utåle-

hg, at han giver tabt. — 3) navn til en
plet i en borneleg, se himmerige 2. —
4) stedsnavn; i Tise sogn, Vens. findes

di hehdis æt^; gården hedder hehdi;
manden f. eks. Pje Hehdi; „Hellas name
haftet noch an vielen ortsnamen bes. von
holen u. schluchten, „bolle" genannt,

von tiefen siimpfen od. diistern wasser-
høUed og kræver skat, solochern", Wuttke nr. 35 (Tyskl.); eksem-

pler se Z. f.M. II. 291 fra Nordtyskland.
— Jfr. Aasen helvite, isl. helviti itk., se

vide ; htsk. bolle, jfr. Grimm Myth.^- 290.

764 flg., mnt. helle, Sch.Liibb., eng. heil.;

rer: jeg må afsted, han kørte med mine
hoser og træsko. Efterslæt 217. 192, jfr.

78. 66; have løfte på den bedste seng i

h-, Gr. Æv. III. 178, Gr. GI. d. M. II.

50; en stol i h— , sts. I. 162, II. 186;
Gr. Æv. III. 165, Kr. Æv. 142; Kr. III.

152; herremanden er i helvede, Thiele

I. 287, Grb. 209. 33; ridefogden i en

hovvise: han rider med galoner om
sin hat nede i

Kr. IX. 158 øv.; præsten ventes der,

Efterslæt s. 80, V^igstr. Sagor s. 130,

jfr. møller; de vil ikke have smeden i

h-, Kr. V. 245, Sgr. X. 5, jfr. Asbj.
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Hekkenfelt, Høkkelbjærg, Naboskrog; hel-

led; præstepande, ravn.

helvedesild, no. hUvdddsil de (Sø-

vind) en hudsygdom, vistnok zona; jfr.

helligting.

Helvig, no. Helwiq (Lild s.) kvinde-

navn.

heløret, to. i tim. a kom da hijdl-

ørd frå dt (Malt) o: uden at have lidt

tab el. skade.

hemme, uo. ---- rgsm.; engang imel-

lem kan høres: han fiæmat nåwdt o dt

(D.) sagtens fremmedord; jfr. Åasen, isl.

hemja, htsk. hemmen; hemsel.

hemmelig, to. jimh (Ang.); hæmøh
(vestj., Agger, alm.) = rgsm,

;
jfr. htsk.

heimlich, mht. heimelich, som hører til

hjemmet (s. d.).

hemmelighed, no. hemdhhjæ æn
(Vens.) = rgsm.

hemsel, no. hæmsdl æn (Holmsl.);

æn fåh h— , om noget, der hemmer.
Hemstok, no. se Hjemstok.

hem.t, no. hæmt i best. -i flt. hmnt
el. hæmt (Vens.) bluse, jakke

;
gammel el.

pjaltet troje; jfr. htsk. hemd itk., ght.

hémedi, lang underklædning at bære

hjemme, antages beslægtet med ham
(s. d.); formet.

hem.tre, uo. hæmtsr hæmtrdr hæmtra

el. hæmt -dr -9 -d (Vens.) — 1) løfte med
besvær på: haj hæmtrør åpå i sæk; løfte

sig i sædet: haj hæmtdr sæ let; do e nak

ene gåt tepa's; a tøkds, do ser å Jiæmtor

dæ O: sidder urolig i sædet; hæmt! siges

til hesten, når den træder på skaglen

o: løft foden. — 2) åh— sæ åp, arbejde

sig frem til bedre kår.

hen, no. se bone.

1. hen, no. hen æn (Vind s., glds.)40

en hvæssesten; jfr. isl. hein huk. I

2. hen, bio. hen (D.,Lb.); Aæn (Hmr.,
:

Thy, Mors, Vens, Agersk., Bradr.); hcen
|

(Søvind, Agger); hæjn (Hyllested) — 1)

hen; dær hør de hen (D.); how9 ska du
hæn? kom hæn te ma! (Søvind s.); hær
hæn, dær hæn; hur hæn ? (Agger)

; på
sporsmålet: hvor skal du hen? kan sva-

res afvisende: til Ry at hente fløde el,

„a skal te Ry og skyde sparre, vil du

med at samle?" Kr. Ordspr. 513; el.

hen at fange haletudser i skoven el. a

ska væstdr g mæ hentow. — 2) bort;

dryw æ tij hen; de dør hen; kast hen;

leq æ håns hen få mæ; han færds hen,

de væjrds hen (D., vestj.); æ hår kast

mi pæri hæn (Agger); a hd kost nowdj

hæn O: jeg har mistet noget derved, at

jeg har tabt det, kastet det bort; de ær
ii få gåt å kyl hæn (Søvind) o: kaste

bort med villie. — 3) om bortgang, død,

begravelse; drengen går hen hver dag

(Ang.) O: til skole; han skal hæn te

ætdrpr (Agger) o: i kongens tjeneste;

a tvit ha hat Krem åpå arbdc, mæn a

hø wal, hqj gor ene hæn (Vens.) o: går

ikke ud på arbejde; ka do kom o hjælp

mæ o kår o lowdd awtdn ? — næj, æ æ
låwdd hæn (Agger) o: jeg har givet en

anden løfte om at komme; du ku go

hæn o kom gal ajste' ! æ hår æ fahn
hæn O: i sovn (sts.); han måt fok
hæn (M. Slesv.) o: måtte tidlig dø; hqj

hløw sat hæn igo'r (Vens.) o: blev be-

gravet; også: do gor å moqd dæ hæn
(Vens.) o: gi^iser dig til. — 4) bort,

således at noget gemmes, opbevares;

koq hen (D.) koge noget, så det kan

gemmes; do ka leq æ pæ^ hen (vestj.)

lægge tilside; den syge kan ikke få maden
hen (Ang.) o: ned; jfr. htsk, hin, plt.

hen, Schiitze; Aasen, hedan; isl. hérian,

herfra; henne, væk; her-, jævn-, langt-,

lige-, noget-,

henad, bio, = rgsm.; du ka kdm
i kdmeja, hæn aj, du kan komme ud på
eftermiddagen; vi hd hej9 véJ9 hjæmaj,

eå vi hoi hænaj (Søvind s.); han æ noj

hæn aj (Agger) o: noget tilårs,

henad vejen, bio. sådan hen ad æ
væj (D.), så9n hæudiræj (Agger) o: og så

videre, så fremdeles; han så, te a wår
æn stuw9r kæltr9i^ o såhn hen ad æ
væj (D.).

hende, pers. steo. hiftj hin (D., vestj,,

Fjolde) ; hæ el, hær (Vens.) jfr. eksempler

;

hin (Agger); hin (Søvind s., Bradr,); hen

(Thy, Vejlby, Årh., Nimtofte); hemr (Fals-

lev, Harridslev) — som objekt: han tåw

hin ve æ hån, han gåw hiå æn køs (D.);

di fek hær åp (Vens.) ; de løh9r Jmr i hivdt

(sts.); „hqj wa cérast mæ piq9n, her de

ås9 sin hlmv hans kun", Grb. 18. 21;

hqj tor fat åpå hær (Vens.); „a for én

gos, he leq9r a te" , Grb. 74. 5; \_gQ sqqar

te hejar; åpå hej9r å hdn\, To Nov. 1 1

;

[ta de go hob frå hér wo], sts, 13; hqj

hd fåt øj te hér el, hejar; a fæk hejdr
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bå9 i øj å mej (Vens.); hende bruges

som subj. ahn. når en relativ sætning

følger: så komdr liin, dær skul ha kåd
Hans; hin, dær skul ha had æ sko-

'inaq»r, hun kom ræmn (vestj.); så sidder

liende, a har, i en krog og griner, Kr.

VIII. 243; også dog uden rel. sætn.: en
aften, da de sad og talte sammen, P. V.

og konen og hende, så siger Ane . . .,

M. Skrædder s. 61; jfr. isl. gf. hana,

hf. henni, ejef. hennar; hendes, hun.

hendes, ejoslco. ; i forbindelse med
et no. etl. flt.

hin ubetonet hin, adskilt fra no. ett. flt.

hims (D.);

hen9 — — hem (Vejr.);

heå9 el. hemr — — fiems (Thy)

;

Mm el. himr — — hinas (Agger);

hak. huk. ett. flt. hejsr, her, hær, he,

}iæ ett. itk. hæt hak. huk. ett.

flt. hej9s el. h^r itk. het (Vens.);

hak. huk. Mm — — hems,
itk. himt — — hemt (Løgstør);

hem — — hems (Saksild, Tiset);

hin — — hims (Søvind s.);

hin el. liin — — hims (Bradr.);

Mm — — IJiiåds'] (Ang.); —
har du ikke set en lille pige mæ hen9

pik å hend pak, hen9 pu9s 9po 'n9 nak,

å hen9 gulståk i 'n9r hgn? (Randers);

„hon sod we diget i dje hau, no nøssen
vi kjor fåbi hinneses". And. Bars.; \hun

tak9 gu så mejah, de haj ha jij hér

hé gatml maj ijæ'n} , To Nov. 1 1 ; hon
æ hwel mæ hemr hen9r (Lild) , dygtig

med sine hænder; hem howr, hemr æri

(Thy); hon tuw Mm hat (Vejr.); hon tåw
hin hat (Bradr.); — ordet danner alm.

ejeformen: æ kuw9n hin kle (Lonb.); æ
kuwan hinar huwd, årm, ilklæm; æ kuwan
hina drcBfi; hwis æ dæn kle? — de ær
æ fræm9 kuw9n hims (Agger); kwon hæ
dræy, Jiær ar9m (Vens.), se hende, hun;

eng. „her" er opr. af anden dannelsesmåde.

henfalden, to. henfåhn (Malt) —
1) forfalden, h— te drek. — 2) pjaltet,

usel; h— i æ klæpr o maw9r (vestj.).

— 3) æ A;m æ snar h— (vestj.) o: den

vil snart kælve == hon b9jøj9r å hlyw hæn-

faUn åha'q (Vens.), jfr. hensunken. —
4) å vær h— i dyv tw^kar, betaget, op-

taget af; a blow hijd h— ve å sip ham
så søh (Malt).

henfart, no. hæ'nfårt æn (Vens.;

vestj.) ; hæ-nfdrt æn (Søvind s.) ; — so do
hans hæ-nfårt ? (Agger) o : afrejse ; a gor
hans he-nfårt (vestj.) begravelse; fo æn
slem h— (Vens.) blive smidt ud; dær
fæk di føst hæ-nfart (N. Slesv.) det

samme; han fæk æn fåh hænfårt (Ag-
ger) o: han fik et stød, slag, så han
floj langt bort.

henfærd, no. henfar æn (vestj.)

10 ligfærd.

henfølgen, no. henføhn (D.), o hy
te h—, indbyde til at møde i lighuset

og følge med til kirke, hvor da de budne
efter jordefærden skilles ad; jfr. Gr. GI.

d. M. III. 172, begravelse, jordfølge.

heng, uo. se hænge.

hengiven, tf. hængi (Søvind s.) ; hen-

gipn (D.) = rgsm.; han æ så hængi te

drék, kårtspel (Søvind s.); han æ hæn-
2" gijm te hrænwin (Agger).

hengjemt, tf. Jiængæmt (Søvind s.);

hengæAnt (D.) = rgsm.

hengsel, no. se hængsel.

henholde, uo. henhål -håhr -halt

-halt (D.) = rgsm. ; a henhåhr mxe te 9t,

\
sagtens fremmedord.

I

hening, no. se hedning.

I

henjordet, tf. begravet; efter at han

I

var bleven h— , kunde han ikke finde

30 ro, Kr. VI. 209. 288.

henkladret, tf. æ tij æ hænklad9r9t

(Hmr.) tiden er klattet bort; spøgende
kan også siges: hm æ h— o: forlovet.

henkogt, tf. hænkpqt (Søvind s.);

henkoqt (D.) = rgsm.

henlevet, to. hænlåw9d (Hmr.) om
den, som har lovet sig bort til anden
mands arbejde; æ ka ek hjælp dæ i

mår, fo så ær æ hænlåw9d (Agger); dæn
iopiq hun æ h— (Hmr.) forlovet, ligeså

(Agger).

1. henne, bio. hen (D., Lonb.) ; hæn
(Hmr., Mors, Thy, Agger, Braderup, Ager-

skov) — 1) ^ rgsm.; de leqar hen ve

mæ' (D.) ; homr æ man9n hæn ? (Søvind

s.). — 2) borte; de æ hæn o: kastet

bort; de æ lånt hæn, langt borte (Vejr.);

løqhn æ hløwan ren å hm hæn (Søvind)

O: rent borte; de æ hlow9n hen få mæ
50 (D.). — 3) om borteværen; når hæn æ

frest, (B hjæm hæst (Vens.), se trist; han
hlymr hen (D.) han bliver borte; dø å
hæn (Hmr.) død og borte; på sporsmål:

hvor er han henne? kan svares:
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ær o æ låwt mæ mæl i el. i hans skåwt

(Andst); han ær i hans håwsdr (Agger),

se Hekkenfelt; hqj ær hæn. (Vens.) o:

besvimet; mi son æ hen i or (vestj.) o:

i kongen tjeneste; a fæk shå, law a wår
hen (vestj.) o: i krigen, ligeså (Agger);

æ jæ falk hæn mæ æ umj ijg'r ? (Agger)

O: borte fra hjemmet på fiskeri; hun ær
hæn åm bær (sts.) o: borte for at plukke

bær; fig. æ rywdr æ raj hæn ol (Ang.)

O: riverne er næsten ødelagte alle; a hb

jor met sacpr hæn (Vens.) jeg har kastet

mine sager bort, tabt, forlagt dem;
han blow ræn hæn ij ar (Agger) o : blev

borte i det, f. eks. om en, der stammer

;

jfr. hen, væk.

2. henne, uo. hæn -9r^ -9t (Andst h.)

kaste bort: hwæn hår hæmt mi skard-

æws ?

henne-engel, no. hænærid æn (Ag-

ger) i udtr. æn h—, mæn æn hjæmdæwl,
om en kvinde: venlig blandt fremmede,

arrig hjemme; jfr. Sgr. XII. 78. 19«; se

engel 2.

hennefarvet , no, henfand (Lb.);

henfar9t (D.); licenfarst (vestslesv.) —
h— klæjdr, klæder farvede hos farveren,

udenfor huset, mods. hjemmefarvet.

hennefra, bio. hur æ do henfrå?
hvorfra er du; han æ hen frå ær øsidr-

æjn (D.).

hennegjort, tf. hænggr (vestslesv.)

forarbejdet udenfor hjemmet; se hjemme-
gjort.

henne-smedet, tf. hænsmæpt (vest-

slesv.) smedet udenfor byen, forarbejdet

på fabrik el. desl.

henne-spundet , tf. hænspondn (!)

(vestslesv.) spundet udenfor huset.

hennesyet, tf. hænsy (vestslesv.);

hensyj (D.) syet udenfor huset.

henneæret, tf. se hjemmelært.

hennik, no. hæiidk æn -dr (Agger)

et magert, ranglet mske el. dyr; hest el.

hund.

hennikvorn, to. hæmkwåm (Agger)

meget mager og ranglet.

henpå, bio. = rgsm.; hwat såmar,

knap hen åpå (Vens.) o: lidt hen på
sommeren

;
„hen åpå kam haj" , Grb. 34.

7

o : hen på aftenen kom han
;
„jej awtan,

no hen åpå", sts. 139. 12 o: en aften

noget sent.

henrette, uo. hænræt -dr -9t (vestj.)

=- rgsm.; fremmedord; hun blev hen-

rettet for den falske ed, hun havde af-

lagt Kr.V. 241; for tyveri, Kr. VIII. 392;
for ildspåsættelse, sts. s. 182; henret-

telse no. = rgsm.; flere gamle koner

havde været med til at slå kreds om
hojen under henrettelsen; thi der skulde

møde én fra hvert ildsted, at henrettel-

sen kunde være advarsel for alle, Kr.

p. a. st. s. 182.

Henrik, no. Hændrek (D.) ikke ganske

alm. mandsnavn; jfr. htsk. Heinrich, ght.

Heimirich, smst. af ght. heim, hus og

rih, goth. reiks, fyrste; det henføres til

lat. rex, konge; se stolt-.

Henrik Smidt, no. har udgivet en

lægebog, der er lige så god en trold-

domsbog som Gyprianus, især tillæggel

til den; dette findes dog ikke i de alm.

20 udgaver; hans „Urtegård" er udkommet
i Malmø 1546, Rostock 1599. se N. M.

Petersen, Bidrag til d. danske Litl. Hist. i-

II. s. 137 flg. ; Donslund møller skal for

en del år .siden have betalt et exempl.

af bogen, som endnu står hqjt blandt

almuen, med V2 td. rug, jfr. Kr. VIII.

277. 469; i kvindeklæder forløste han
dronningen, men blev røbet, da han slog

knæerne sammen for at gribe en saks,

soder faldt fra ham, Kr. VIII. 148. 263, så

blev hans ojne stukket ud; se endnu

Thiele, Overtro nr. 421.

henrykkelse , no. hénrøkals æn
(Vens.) = rgsm.; „di glémar bltari, å

dem sil me, å jén9r h— ", Grb. 125. 381,

sagtens fremmedord.

henrykt, tf. hænrøt (Agger) stærkt

I

optaget; han ær så h— i hans hestehri,

I

te æn ka ek fo uw9r a' ham.
40 henskyldig, to. henskyd (vestj.)

som skylder bort, han æ tnam pæri h—
;

do ka gqr hår9 mæ, a æ fliJ9r ste9r

henskyh (vestj.).

henskåren, tf. i udtr, æn hænskor

frak (Hanh.) spidskjole = hænskor cbwl

(Vens.); se frakke.

henstand, no. henstån æn (D.);

Jiænstan æn (Søvind s.) = rgsm.; do må
gi mæ h— mæ 9t.

henstævnet, to. om smeden siges:

han æ så hænstæwnt, te wi ka et fg 9d

(Mors), optaget af fremmed arbejde, se

stævne; hentinget.

hensunken, tf. dæn ær hel hæn-
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sotik9n (vestslesv.) siges om en ko, der

løder (s. d.) og er nær ved at kælve;
jfr. henfalden 3.

hensyn, no. hensyjdn æn (D.) =
rgsm.; cie tæjdr a erpn h— te; vistnok

fremmedord.

hentagen, to. hentåm (vestj,); hen-
tæpn (D.); hlyiv h— ve. dt, betagen af i tærdst (Agger).

"°8^'-
I

henved, bio. hæ-nve (M. Slesv.);
hente, uo. i^henve (D.) = rgsm., op imod, omtrent.

hint -9r MM hint (D. , vestj., Vejr., henvej, no. henvæj æn (D., vestj.)

Mogenstr.); = rgsm.; po hænvhpn (Søvind s.), jfr.

hent -9r hent heM (N. Sall., Havbro s.) ; hjemvej.
hent -9r hent hent (Rævs); henvende, uo. hemæn -»r -vænt

hentning, no. hencnori i (Vens.);
hintndi^ æn (vestj.) — såmeget en mand
kan bære; han fæk æn gum, æn gråfp
h— (vestj.), også om fangst f. eks. af
fisk; dær æ nåw9 hintudtiar ino', insn vi

for 9t hjætn (Hvejsel); se hente.

hentære, uo. = rgsm. ; de ær hæn-^

hint -ør hint hint (Agger), nf. hint

(Lødderup)

;

henc -9r henc henc (Vens.); '

hint -dr hint hint (Heil.);

hent -9r hent hent (S. Hald);

hint -9r hint hint (Støvr.);

hint -d hint MM (Søvind s., Gylling)

;

hint -9r hint hint (Ang., Bradr.);

hint -9 hint hint (Åbenrå)
= rgsm. ; o MM jæn in (vestj.) indhente
en; hint æ kow hjæm, hint øm hære'n!
(Agger); i eder: dæwløn hæntd mæ! (sts);

jfr. Aasen hemta, henta; isl. heimta, bringe
hjem; hid-.

1. henten, to. hentøn (Lild s.) ; hintin

-væM (D.) = rgsm.; hænveii s9 (Søvind
s.) fremmedord.

hep, se hippe, hyp.

heppe, uo.

hep -9r -9t (vestj,, Lb.);

20 hæp -9r -9d (Thy) —
holde tilbage, dæn kow hæpar æ mjælk
(Thy) o: vil ikke slippe mælken; sagtne,

om ondt vejr; jfr. hikke.

heppen, to. hepøn (Vens.); hep9n
el. hæpøn (Thy) ; hæpsn (D., glds.) ; hæjmi
(Agersk. , vestslesv.) — 1) hep9n åpm
(Vens.) forhippet på noget, opsat på at

få det. — 2) kræsen (vestj., Thy, Ager-
skov); jfr. Aasen, hipen, fuld af forvent-

(Agger); hencm el. hincøn (Vens.) — soning; hipa uo., vente med længsel; -bippet.
nærig, begærlig; så hencøn æt9r i skic

som fgnøn æt9r æn sjæl; han æ så hin-

tin æt9r æn dram, såm fanon æt9r æn
sjæl; også grådig, om msker og dyr.

2. henten, nf. af uo., spøgende kan
siges (vestj.) når en kommer: de æ gåt

får æn Mntdn o æn vintønf o: så be-

høver man ikke at hente ham.
hentenhed, no. hencønhjæ æn (Vens.)

nærighed.

henter, no. hiM9r æn (vestj.) en
lille ståltråd med krog på enden til at

trække tråden ud igennem tenojet; jfr.

tyveknægt; ud-.

hentevejr, no. hencwer é (Vens.);

hintvæjr æn (Lb.) — „vejr, der henter
andet frem", således som stille lummer

hækkevorn, vammelkråset.

her, no. se hyrde, hør; uo. se høre;

to. se hed; steo. se hende.

her, bio. to. hær, hær (D., vestj.,

Agger, Thy, Mors, Lild, Vens., S. Sams,
Halling, Sødring, Kjær) ; her, her (Testrup,

Frisenborg); Mj9 , hij9 (Silkeborg egn,

0. Starup, Bj. h., N. Sams, Randers,

Gimming, Harridslev, Haslund, Sporup,
40 Råbys Hede) ; heJ9 (Søvind s.) ; hjær hjær

(Randbøl, Norup, Kolding egn)
;
jær jær

(N. Slesv.) — 1) = rgsm. bio.; skal a
hær sed? skal a sed hær? (D.); hær ka
do et sed jæn (vestj.); hær ve dæn hjær
æ'h (vestj.); te' de hær (denne tid) hår 9t

ehda' van fah (D.) ; hjær o æ æjn (Andst)

;

hvor er det? — hij9r! el. hæ ræ' 9t!
varme, der henter torden, jfr. lurevejr;

j

(Støvr.); de blywør ek fiær o law, haft

de æ hen o lijdd atør nåt aM ver (vestj.); forlåw tej 9r o gyjør hans konstør (Åggev)
-,

i da ær 9 nåk hencwer (Vens.) siges so man kan ikke være både her og der og
f. eks. når om eftersommeren spindelvæv
flyver i luften, thi de skal vaskes af.

hen-tinget, to. hemten (Thy) =
henstevnet.

Feilberg: Jydsk Ordbog.

i Råby kjær, Kr. Ordspr. 508 (Randers

egn); når der siges: hær ær a! kan
svares: så æ do et i mi row! (vestj.).

2) to.; dæ'h hær til ^-^ vestj,); dæii
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heJ9 ti (Søvind s.); dæn jær ti (Agersk.);

(læn hær el. hær (Sem) o : denne person

el. ting ; dæn jær, de jær (Bradr.) ; dæn

jæ gåri (Valsb.); han Icæn mæ de hi9 ro

(Skals), Sgr. IV. 194, han gav mig dette

råd; hvor skal du hen, siden du færdes

denne her tid dags, Kr. V. 206 ; dæn hæ
man^ dæn hær yws, de hæ mjælk, de

hær il, dæm hær åsk, dæm hæ falk

(Agger) ; se den her. — Jfr. Aasen, her,

isl. hér; htsk. hier; hist, hot, klisklas.

heran, bio, hæra'n (D.); no ska do

hæra'n, gu dræ'ri! nu skal du holde for;

han kom il hæra'n o : han kom galt af-

sted; haj wa så il hæra'n (Vens.) han

var ilde tilpas, tilfreds, jfr. Grb. 137. 5,

208. 15.

heraus, bio. hærå'ws (D,, Agger,

vist alm.) = ud; han mot h— .' (Agger);

hærå'ws mæ' dæl (vestj.), jfr. htsk. her-

aus; herud.

herberg, no. hærhærd et (Søvind s.,

Djursland, Bj. h.); hærhær itk. best. -hær9

(S.Sams); hærhærø é (Vens.) — 1) karle-

kammer; jfr. Mejborg s. 112 anm. —
2) gæstekammer o : stakkelskammer, hvori

omvandrende tiggere finder gæsteseng på
gårdene; jfr. Aasen, herbyrge, sv. her-

berge ; isl. herbergi el. herbyrgi itk.
;

ght.

heriperga, mnt. herberge, smstn. af ght.

heri, hær og berga el. perga bjærge o:

lejr; ordet Harboskræp (herbergskræp,

Molb.) har intet hermed at gore.

herbergekammer, no. hærbærkamar
et (Testrup) = herberge.

herbergeseng, no. hærhærdsæti æn
(Søvind s.) = karlekammer-seng.

herbergevindue, no. hærhærdvini

best. -vinjdt (Falling, Hads h.) karlekam-

mervindue.

herefterdags , bio. hæra'tsrdaws

(vestj.); hærætddaws (Søvind s.) = rgsm.

herfor, bio. hæfår (D.) = rgsm.

herfra, bio. hæfrå, hæfrå' , hæfrå
(D.); hepfre, héfre, héfre (Søvind s.);

hijøfræ, hæfræ, hæfræ (Støvr.) = rgsm.

herhen, bio. hæhen, hæhe'n, hæhen
(D.); hijdhæn, hæhæn, hijdhen (Støvr.) =
rgsm.

herhid, bio. = rgsm.; „så robs di

é baja's, de haj skul kom hérhit" , Grb.

9. 52; kom liærhi't! (Agger) befalende.

heri, bio. hæri, hæri' (D.); hepri,

hæri' (Søvind s.) == rgsm.

herigjemmel, bio. hær- el. hær-

igæmel (D.) ; hérdmjæ'msl (Vens.) = rgsm.

herimellem, bio. hær- el. hær- el.

hærimæl (D.); hérimæ'l (Vens.) = rgsm.

herind(e), bio. hæri'n, hærin, hærin,

til stedet; hæri'n, hærin, Jmrin (D.) på
stedet == rgsm.

herindenfor, bio. hær- el. hær- el.

hærimnfår (D.) = rgsm.

herindenfra, bio. hær- el. hær- el.

hærimnfrå (D.) = rgsm.

hering, se klam-.

herkomst, no. hæ'rkomstdr flt. (D.)

i tim. dær fæk han hans h— å ved =
hans synderegister; han remsl ål hans

hæ'rkomstdr åp får ham; ordet bruges

ialfald her næppe i rgsm. 's betydning;

jfr. mnt. herkumpst el. -kompst, Sch.Liibb.

herlig, to. hærliq (D., vestj., Ran-

ders); hcBrli (Søvind s.) — 1) == rgsm.;

han wår hæjsdn æn hærliqdn mani (Vejen

s.) en flink mand; tiest dog nok spot-

tende: ja, do ær æn hærliq^ kål I — 2)

pudsig, lojerlig (Randers). — 3) formil-

dende, om vanvid: han er ved at blive

h— O: småtosset (Randers). — Jfr. Aasen

herleg; htsk. herrlich, beslægt, m. liehr,

ophojet, stor.

herlighed, no. hærlihei æn (Sø-

vind s.) — 1) noget, man sætter megen
pris på; det vilde være en h— , om han

kunde få fuglen, Kr. V. 153. — 2) hær-

liqhed9r flt. til en gård (Randers) ; dertil kan

f. eks. tørveskær, skov el. lignende regnes.

herliltorn, no. herrens lidelses torn,

kristtorn, ilex aquifolium L. (Mols).

herme, uo. se bærme.
hermelin, no. kostbart pelsværk:

„hun gor i silke å moer å hermelien ",

Blich. Bindst.
;

jfr. htsk. hermelin, dimi-

nutivform ; mht. harm hak., ght. haramo,

væsel.

herned(e), bio. hæ- el. hæ- el. Iiæ-

niidr, til stedet; hæ- el. hæ- el. }iænij9r,

påstedet (D.) = rgsm.

Herodes, no. i tim. o ræn frå

Hero'dss o te Pila'tus (vestj.) vist alm.

0: løbe fra den ene til den anden; hen-

tydningen stammer fra Jesu lidelseshistorie.

I herom, bio. omkring: „hærom mæ
æ ra'lt!" så æ dræri, han dånst mæ
hans muw9r (vestj.); hun æ hærom (D.)

på stedet; de ær æn an hær'om (vest-

slesv.) O: det går anderledes til.
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heromkring, bio. hæromkreti (D.);

hjær- el. jæromkreti (Kold.) =-^ rgsm.

herop(pe), bio. hær- el. hær- el.

hærup, til stedet; hær- el, hær- el. hæråp,

på stedet (D.) ; hærap (S. Sams) ; hij9råp

(N. Sams) = rgsm.

herover (-ovre), bio. hær- el. hær-

el. hæromr, til stedet; hær- el. //ær- el.

hæromr, på stedet (D.) = rgsm.

herre, no. har æn (glds., vestj.); hærd lo

best. hærdn (Søvind s.); hær æn hærar

(Støvr.); hær el. hær hærdr (M. Slesvig)

— 1 ) = rgsm.
;
„hqj jik no te Mr9n åpå

BormkUstdr" , Grb. 66. 25, han gik nu
til herremanden på Børglumkloster; se

flab, frisprog; ridderens titel, ofte i den
bestemte form med en udvidelse: herre-

sten Peder, Kr. I. 278. 2.7.8, II. 62.1,
197. 2; herresten Alland, Kr. I. 298. 3,

II. 205. 3; præstens titel i M. Slesvig 20

både i tiltale og omtale; ær æ hær in?
j

(Valsb.) er præsten inde, hjemme? Hr.

Mikkel i Hovlbjærg, Kr. 111.226. 319; jfr.

fader 2; i stedremser: de Tyrstrup herrer,

Kr. IX. 132. 351 (Kristlansfelt) ; Skovbøl-

ling herrer, Kr. Ordspr. 526 (Haderslev)

;

Omm' herrer, Kr. VI. 347. 221;^ Hamme-
rum herrer, Kr. IX. 128. .337; Åssendrup
herrer, Kr.VI. 346. 217, IX. 1 34. 358; Tarup
herrer, Kr. IX. 127. 332; Omvrå herrer so

Sgr. VII. 192. 790 (S. Omme); Twed hærdr,

Sgr. I. 15.43 (Ribe); Birk herrer, Kr.VI.

344. 212 (Hmr.); Sawsdl hærdr (Hads h.);

Hanning herrer, Sgr. XII. 142. 366 (Rkb.

egn); Vostrup herrer, Kr. Ordspr. 520
(Tarm); jfr. Måre herrer, Sgr. IX. 132. 390

(Nyborg); gldgs form i en remse i pante-

lege: M^, he! hwa ska mi béstéh^ ve?
(Søvind s.), se handske; i udråb og tim.

om gud; de æ hærdn tæj mæ san! (D.);4o

hærdn ta mæ ! (glds. Agger); „heren

hånd wed, hvem de spøgels ha wot".

And. Bars.; æn takdr hærdn i æ kant

(Malt), kan siges om en slidt kjole, der

er flosset i kanten; de æ mi hrøgomshat,

dæn hår a standn hærdn hlarik i (Andst)

o: for alteret med; jfr. jænki; få mam
hærdns tid sin (Søvind s.) o: for over-

måde længe siden; jfr. Aasen herra, isl.

herra; htsk. herr, af ght. hér, htsk. hehr, so

se herhg; gode-, kammer-, nådig-, selv-,

vor-.

herrebrud, no. „at fordrive ict og

herrebrod, som sætter sig i oyet", J. Saml,

IV. 113. 9 — bygkorn? hørbrodc? se

Kalk. II. 359, affald fra hørarbejde ; l)rode,

sts. I. 281.

herrebud, no. =- rgsm.; i tim. héwt
æ hærdhoj, hbwdr æ skihoj (Silkeb.), se

rovbud.

herred, no. hærdfæn -dr (D., Sø-

vind s.); hærd itk. best. hærd (S.Sams);

hærdd (Agger); hærdt et (M. Slesv.) =
rgsm. ; semr hard (N. Sams), den sydlige

del af Sams herred; jfr. Aasen herad,

SV. hårad ; isl. hera9, itk. ; Bovling-, Ham-
merum-, Han-, Hvitting-, Norre-.

herredag, no. i udtr. : di har hærd-

daw! (vestslesv.) o: kronede dage, dage,

som herrer, jfr. brun.

herredsboer, no. beboer af Har
syssel til forskel fra Harboøreboer, se

Ribe Folketid. nr. 216. 1884.

herredsfoged, no. hærdsfåwdd æn
-dr (D,); -fowdd (Agger); hærdsfoici æn
(Søvind s.); hærdsfo i best. -fodn (Vens.)

== rgsm. ; de' war dt, o et æ row å æ
hærdsfåwdd! (vestj.).

herredskontor, no. hæ'rdskonip'r

æn (D., alm.) = rgsm.

herrefolk, no. hærdfålk di (Søvind

s.) billedkort, konge, dame, knægt.

herre gud, no. i forundrende, be-

klagende udråb: mæn hærd guj da! hwa
ska vi gyJ9r! (vestj.); „hærd guj!" såj

æ te mæ sjæl, da vår æ jæn jæm i atdn

faq hus å æn tårdlai (vestslesv.) ; Hard

guj å Hjærk præjst, hwitdn å dæm ømr
du hæjsi ? Kr. VI. 336. 167, Sgr. III. 89. 299,

ordspil mellem herre gud og Harre gud;

Harre er et sogn ligesom Hjerk.

herregunst, no. i tim. hærdgonst

o kældfjrps kåstdr pæri (D.).

herregård, no. hærgor æn -gor

(D.); hærdgor æn (Agger); hærdgod æn
-go (Søvind s.) = rgsm.; di fæk da edn

hærdgor mæ røqhat åpå' (Vens.) o: de

blev ikke så rigt gifte; Ulstrup er den

smukkeste herregård i Jylland, Kr. IX.

103. 96; hærdgorsmor de (Agger); se

stumlings-.

herregårdskost, no. hærgoskåst æn
(D.) der får de h— = bestemt mad hver

dag i ugen.

herrekål, no. J. T. 121. 278, en

plante, lampsana L. (Ang., Sundev.); bu-

smækker, ægopodium podagraria, L. (Sun-

deved).
38*
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herremand, no. hærsman æn (Sø-

vind s.) ; hærsman æn -mæn (D.) ; Mr-
maj i -mejdr (Vens.) = rgsm. ; A. : no

æ IVå -præst dø! B. : æ han de? da gu

ske låw, å gu gi, wå hærdman ku lew

læti ! A. : hwafå sæjd do så9n ? B. : jow,

de skal a sæj dæ; hwæ gåri vi hå skiwt

præst, hå vi åltep fåt æn bej9, mæn neo

vi hå skiwt hærdman, så hå vi åltejd fåt

æn var, Sgr. XI. 142. 430; fortælling om
en h— i himmerige, Sgr. 1. 12. li; „koridn

to niånt frå hermejdrn" , Grb. 71. 113,

kongen tog magten fra herreniændene

;

æn stomphåb el. awhrækdt hæraman (D.),

en h— , det er gået tilbage for, se kam-
merherre; om en, der dræber folk med
snak, kan siges: han ka gør æn hærs-

man gal, dæn bæjst dær æ gow å tre

(Mors) o: selv om han er gjort af træ;

i en byremse: de Miesing herremænd,
Sgr. V. 25. 51, IX. 131. 388 (Hjelmsl. h.);

Kringelum h— , Kr. IX. 131. 344 (vest-

siesv.); Hjemsted h— , Kr. IX. 130.342. 44

(Skjærbæk); Sangstrup herremænd, Kr.

Ordspr. 509 (Randers); herremænd og
hunde lukker ikke doren efter sig, Kr.

Ordspr. 112; i en gåde : ro hærsmæå
tnæ hwid mihr i æ mon, Sgr. IX. 138. 447

O: ulve; fig. a ka lisd gåt li æn hærs-

man som æn bon, Sgr. I. 189 (Lisbj.

Terp) o: et stykke hvedebrød som et

stykke rugbrød, se bonde s. 105. 26; i

bornerimet:

hærsman rijsr te mærksn;
— pemp>, pemp, pemp!
bondøman komsr baqatsr;

— skomp, skomp, skomp

!

baqatsr komsr gal [Hans]

,

— galå'p, galå'p, galå'p! (D.);

el. hærdman ræj te fcærk i flojdl o selk,

Sgr. III. 180.936; h— kaldes en person
i kortspillet „ svinepidsker " (s. d.), hvem
, bonden" offrer til; se messing-.

herremandsbukser, no. hærsmans-
båws (Lonb.) en plante, klokkelyng, erica

tetralix, L.

herremandssovn, no. i udtr. såw
hærsmanssøwn (Agger) o: sove længe om
morgenen; den, der sover h— skal ha
stoddermands davre, Kr. Ordspr. s. 112.

herrens bon, no. = fadervor (s. d.).

herrens hånd, no. J. T. 155, knol-

ierne af forskellige orchisarter (Lindkn.),

se fandens hånd.

herrenykker, no. hærmøksr flt.

(D.) = rgsm.

herre-ret, no. hærræt æn (D.) en

ret fin mad; „doqi e bdsat mé di dæjlist

herrétsr", Grb. 92. ,54.

herrestad, no. i en byremse: Ud-

strup er en h— , Kr. IX. 122.311 (Skan-

derborg); „Tånning ær en hærrestad",

Sgr. III. 181. 945 (Vor h.).

herri, no. skældso. til kvinder: æn
slem heri (Vor h.).

herring, no. se hejring.

herring, no. hersii i -ar (Vens.) en

fisk i Nordsøen, silden (s. d.), se htsk.

hering, hak.

herse, uo. hæs -dr -st (Andst); hæs

mæ jæn (Andst) ; hørs mæ jæn (S. Hald,

Bj. h.) — behandle en hårdt, tumle med
en: han hå stansn å hæsdt mæ dæn

whæst æn hipl stuh; også om personer:

han blow ve å hæs mæ hin, te han æ
næve å gø hin tomps; han hæsdt ham
æn årddnliq jæn owdr æ røk o : gav ham
et svært slag med stok el. pisk ; han hæs9t

i' frå mån o te awtsn (D.) han hængte

i, arbejdede strengt; jfr. Kalk.; Kristian-

sen, Gadesproget; herhen hører måske
sidste del af smsætn. i klemherse (s. d.).

hersk, to. hæsk el. hærsk (D., Andst,

30 vestj., Vejrum); hesk (Vejle) — 1) herre-

agtig, fin på det; h— i æ snak el. snak

så h—, om bønder, tale fint, sige jeg

til sig selv og rive på r, o: udtale

rgsm. 's r. — 2) herskesyg (Malt); de ær
æn hæsk kwin (D.).

herskab, no. hæskav et (Søvind s.)

— 1) = rgsm.; derimod: hærskabdU to.;

de tvår e gåt héskab (Vens.); se nådig-.

— 2) familie, se hædske.

herskende, to. hærsksn (Agersk.)

herskesyg.

hersker, no. se hædske.

hersommen (?), no. hår I no hæ-

somsn? (Fur) er meddelt i betydning af

bryggers.

hertil, bio. hæ- el. hæ- el. hæte

(D.) = rgsm.

herud(e), bio. hær- el. hær- el. hærud,

til stedet; hær- el. Jiær- el. Imrud, på
stedet (D.); hæruk, hæruw (Vens.); hær-

utdr (Valsb.) = rgsm.; når der er tale

om at jage en ud, siges gerne: hærwt!
(D., vestj.); hæru't mæ ham! (Agger);

se heraus.
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bio. hær- ol. hær- cl

el. fiær- el.

hesdfet de (vestslesv.) — stokkeprygl; et

stof, der bruges mod engelsk syge, Kr.

IX. 4; jfr. besselmost, messingståltråd.

hesselhone, no. héjsdlhon æn (Tå-

ning) den store skovsneppe; se Sgr. III.

159. 897.

hesselkjæp, no. Mjsdlikæp æn (Sø-

vind s.); hæfsdlcæp æn -ør (Vens.) =
rgsm.

hesselmost, no. i tim. hejsdlmost go
gdt, huwd de komsr i ti, Sgr. V. 71. 435
(Tåning) o: prygl, se hesselfedt.

hesselnød, no. hesdlnbd æn -nødør

(Løgstør) ; hæjsdlsnø æn -nésr (Vens.) —
frugt af hesselen; gåde: det er liojt hæn-
gende, stift strengende, har en brun
snude og en lådden hue, Sgr. IX. 95. 312,

se nød.

hesselpadde, no. héjsdlpajt æn -9r

som 20 (Agersk.) løvfrø.

hessel-vol, no. hesdl wbl æn -wdhr
(Løgst.) tynd hessel-kæp.

hessing, no. i udtr. kom te hesdri

(Vens.) komme til pusten o: få vejret;

komme til kræfter; se hes, hesk.

hest, tf. se hvæse.

hest, no. hæst_i best. -i fit. Jmst

best. -dn (Vens. delvis , Helium f. eks.

;

D., vestj., Vejr., Agger, Gørding, Slavs h.,

hesk, no. i udtr. kom te hesk (Lb.) 3o Kolding, Fredericia, vistn. hele det dansk-

horudenfor
hænidønfår (D.) -= rgsm.

herunder, bio. hær
hæromr (D.) -= rgsm.

herve, uo. hær9 -r -9t (D., Malt)

haspe garn op på en haspe af en ten:

a vel nåk hærd dæn tiJ9n få' rifl? (Andst); i

jfr. Aasen, herva no. haspe, sv. hårfva;
i

hverve.
|

herved, bio. hær- el. hærve (D.) lo

= rgsm.

hervel, no. hairU een (Sønderj.,

Sundv.) — 1) et gistnefjæl til at sætte

brød ind i ovnen på (østslesv.). — 2) en

garnhaspe (vestslesv.)
;

jfr. herve, gistne,

skjødsel.

hervetræ, no. hætytræ' æn (D.,

Malt) — 1) en garnhaspe. — 2) fig. om
en gammel mager kvinde, også om et

dyr; do stor som æn h— (vestj.) o

et fæ; jfr, 3. haspe.

hes, no. to. se hæs; uo. se hvæse;

bio. se hist.

hes, no. i udtr. : han kam enda' te

hes ijæ'n (Hmr.), når en kommer til

kræfter efter et ildebefindende; jfr, hesk,

hessing, hvæse,

hese, uo, se hvæse.

hesk, no. se hædske; to. se hersk.

komme sig, om syge kreaturer, se hes.

heske, uo. hesk -9r -dt (D., vestj.)

stanse i voldsomhed, om regn især;

måske også om smærter; no heskdr dt

niæ æ ræjn; se hikke.

hesp, no, se hasping.

hesse, uo. hes -9r hest hest (Vens.)

puste stærkt ; se hise , hvæse
;

jfr. Aasen,

hæsa, puste, stønne, afl. af hæs; hæse-

talende Sønderj.); hæst æn hæjst (Mols,

Tved s.) flt. hest (Søvind s.); hæjst æn
hæjst (Lemvig, Mors, Thy, Borbjærg s.,

Bjærgby, Vens., Salling, Mds. h., Heil. h.,

Støvr. h., Dover s.; Ry, men syd for

åen hæst; Røgen, Bj. h., Hads h.); flt.

hæjsta (Hjelmsl. h., jfr. Thorsens Lydlære

s. 46) ; Ølby, Hjerm h. : hæst, præst, wæstdr,

Kræstdn; Fabjerg: hæjst, præjst, væjst9r.

blæsende, Kr. Gadesprog; smstilles kSin'.^Q Kræjstdn, Kr. Ordspr. 517. — a) = hingst

plt. hesebesen, Schiitze 11. 1 1 1 „ unnothig

hin u. her laufen.

"

hessel, no. hesdl æn (Løgstør) ; hejssl

æn hejsid (Søvind s.) ; hæjsdl æn -ar (Vens.

;

Agersk., Bradr.); hesd æn heshr (vestj.);

hés9l æn (Hundsl. s.); héjsdl æn hejshr

(Agersk.), flt. hæjsdl (Bradr.) — nødde-

træ , corylus avellana, L. ; hejsdltræ et

(Agersk.); overtro knyttet til hesselen, se

(Mors, Vejlby [Fr.], Fjolde); i uskor hæst

(Vens.) hingst; — b) det skårne handyr

(Vens., S, Himmerl., Lyne s., vestj., Thy,

Røgen); — c) fællesnavn for hingst og

øg, især i flt. (D., Thy, Sundev., vistn.

det alm.); somme steder (f. eks. Søvind)

bruges hest kun i smstn,, ellers hest, se

bæst; hons e de får é føl, do hor, kr 9

e mårføl? så kan svares: næj, de er i

Andersen, Fra PI. V. s. III.
;

jfr. Aasen, so hæst el. i bet9 hæst (Vens.) ; o føh æn
isl. has! hak., htsk. hasel.

hesselbusk, no. héjs9lhbsk æn (Sø-

vind s.); hesdlbosk (Løgstør) = hessel.

hesselfedt, no, hæjsdlfjét (Vens,);

par hæst, om karlen, der arbejder med
et spænd heste; æ hæst Uyiv9r læt o:

de er raske, er ved at løbe løbsk ; hål æn

0(1 te hæst, æ øq tåw hæst (D.) o: mod-
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tog hingsten; ce hæst fol niæ mæ (D.)

styrtede ; æ swåt hæst (Malt) lokomotivet

;

stærk som i hæst; ræj som i hæst (Vens.)

løbe stærkt; dom som æn Jiæst (vestj,),

dog kan også høres: æn hæst æ klpq

som æn mimsk; do ær i ræjti hæst!

(Vens.) O: et dumt asen; skæl jæn te

hæst (Valsb.) skælde en vældig ud; se

kjælling-, mossel-, rende-; han serdr å

æn hæst som han vår kret (kørt med
trillebør) åp å sn (N. Slesv.), el. som æn
ilklæm å et svin (vestslesv.) ; de ær æn
søb hæst, dær et ka bær si sku (vestj.),'

el. dær int ka hær æ sajdl (M. Slesv.),

el. dær kan ii hær sæ sjæl (N, Slesv.),

el. dær et ka hid o æ mil jæn daw (D.)

o: arbejde en dag med dårligt foder;

æn ka klæp æn hæst fer (vestslesv.)

man kan kæle en h— fed; ve do no te

hæst ijæ'n? (Vens.) o: vil du nu på
spilopper igen? han æ kom9n åp o dæn
gal hæst o rij (vestj.) ; dæn hæst, dær

fåtjæ'n æ hawdr får æn sjåhn (N. Slesv)

el. fær minst dæra'w (Ang.) ; dæn, dær
hår æ hæst, låwdr dn (vestj.), den, som
ejer hesten, byder den fal; dæn, dær
hår æ hæst, fahr 9n (Agger)

;
grimen (s. d.)

skal i handel altid følge med hesten

;

nær hæsti ær wæk, så ka grimdu gåt

føld mæ (Vens.); humns hæst i hundns

haw9, go hwærkdn sko hæhr gawn (Vk-

ning), jfr. Kr. IX. 41. 449; æn vi9r (hvid)

hæst ska gåt strøgs (Ang.); dæn dær hær
et par vir hæst å æn fisn kun ær ahr
sård fåru'n (Valsb.); en gammel hest og

et ungt føl, de trække ej både tillige:

den ene den anden vil svige, Gr. GI. d.

M. II. 1 37. 190 (Thy) ; de æ nyt som sjahn

skiJ9r te gamdl hæst for føl (vestj.); „i

hejst ka fal åpå fijr hin, hwafå så ene

e m^sk åpå tow?" Grb. 230. 19; æn ka

hæJ9 lof æhå'q atdr æ hæjst mæ æn tæm
en mæ æn wåwn, Sgr. II. 124. 590 (Fly);

æ hæst vel slo (vestj.) ; æ hæst hær slaw9n

ham te æ jo9r (M. Slesv.) o: han har

lidt store tab i hestehandel, se hesteslag;

jfr. om hestene S. Kjær, Stavnsb. s. 147

fig. ; — i æventyret: den siger: gode

gerninger bliver ilde lonnet, Gr.Æv. II. 1 88,

GI. d. M. II. 124, jfr. Asbj. II. 172; der

nævnes: en sort, grå, hvid h— , J. M. 42;

sort, rød, hvid, J. K. Ævent. s. 103, Efter-

slæt s. 49. 209; brun, rød, gul hest, Sgr.

VIII. 193; rød, blå, guldgul hest, Kr. VII.

128; brun, hvid, gul h— , Kr. Æv. 375,

jfr. Wigstr. Sagor s. 44 ; brun, hvid, rød

h— , Kr. Æv. 354; 12 abildgrå heste,

Kr. V. 158; en rød, gul, hvid h— hos

bjærgmanden, Gr. GI. d. M. III. 121; en

grå h— med fire guldsko, Gr. Æv. I. 63,

jfr. Wigstr. 1.265; en h— , der taber en

guldsko hver gang den sætter fod til

I

jord, Kr. V. 131; h— med klokker, der

10 klingede, når den gik, Kr. Æv. 123, Gr.

GI. d. M. I. 207; en grå h— , der kunde

tage fire mil i hvert trin, Sgr. III. 202
en talende, hjælpende h— , Gr. GI. d. M
I. 213, II. 4; Gr. Æv. II. 13. 89, J. K
Ævent. s. 139, Kr. Æv. 353, Kr. V. 194

jfr. Mhoff 422, Grimm March. II. nr. 89

126, Myth.2- 364, Liebr. Gervasius s. 154

Folkl. Rec. III. 44 (Ital), Gonzenb. I

199, sign. hesten Tatos i ungarske æven
20 tyr, se Prince Mirko med anm., Magyar

Folktales s. 59; jeg skal give dig hesten,

den ganger såvel på det blanke dyb,

som på den torre sti, Kr. I. 42. 24, jfr.

Maurer Isl. S. 104. 147, Gr. DgF. II.

190 nr. 12; en h— kommer ud af træet,

Sgr. VIII. 14; knæler for sin ejerinde, Kr.

Æv. 242; h— bedre end alle andre,

J. K. Ævent. s. 224; kongedatteren taler

til sin hest, mens hun rider til kirke,

30 Kr. V. 64; hesten dræbes af giften i

hornet og ædes af kragerne, Kr.V. 291

;

hesten skal passes, der skal lægges ild

foran den og havre ved bagen, Gr. GI.

d. M. II. 172, jfr. Sgr. III. 201, Asbj. I. 56.

! 298, II. 182; Wigstrom II. 210, Wigstr.

j

Sagor s. 68. 75; ride på troldens gale

}

hest, Sgr. X. 194; hesten styrter for

I

bryllupsvognen, rød kalv spændes for i

1

stedet. Efterslæt s. 30: prinsen forvandles

40 til en grim h— , Gr.Æv. III. 129, Gr. GI.

d. M. II. 10; lærlingen omskaber sig til

hest, grimen skal tages af, når han sælges,

Gr. GI. d. M. I. 229. 232, Sgr. VII. 190,

Efterslæt s. 135, jfr. Asbj. I. 297, Mhoff

466, Grimm March. I. nr. 68, Folk. Journ.

III. 222. 224 ; hesten tæmmes ved bidslet,

Asbj. I. 230; iblandt 6 heste skal faderen

kende (s. d.) sin omskabte son, Gr. gi. d.M.

I. 228, jfr. Kr. VII. 27; man skal ikke

50 vælge troldens smukke heste, men det

grå øg, Kr. Æv. 264; ævent. om skon-

heden og hesten, Kr. VII. 335. 51 ;
pigen

lægger er halmstrå over hestens ryg, så

står den stille, Gr. Æv. II. 86; den af
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sonnernc, som kommer hjem med den
pæneste hest, skal have gården, Sgr. IV.

198; heste fremtrylles af ris, Kr. IV. 285,
jfr. Grimm Irische Elfenm. s. 101 (af siv),

Yeats s. 80, Maurer Isl. S. s. 101 (af et hel-

misseben) ; Vorherre tager et ben af hesten

og skor det, Sgr. X. 2, jfr. Mélus.V. 1 00. 1 7 1

,

legenden om St. Eligius, se også Maurer,

Isl. S. 104, troldmanden tog hovene af

30.31, VI. 20, VIII. 37; jfr. Vodels Saxo
s. 11 beg. af Haddings hist., Wigstr. I.

133.239, Hofberg s. 110, Maurer Isl. S.

s. 101, Cavall.Warend I. 215, Daae Bygde-
sagn II. 119, Haukenæs IV. 432, Søegaard,

I Fjeldb. s. 107, Asbj. III. 125, Grimm S.

nr. 130, Strackerj. I. 192 a, 382 g, Kuhn
N. S. s. 34, Yeats s. 53; hesten graver

med fødderne et dige op under omridtet.

hesten, spyttede på dem og red op adioKr. III. 280, VIII. 309; hestene kan med
det stejleste fjæld; hesten går på rejse al anstrengelse ikke trække vognen med
med andre dyr, Gr. GI. d. M. I. 225, liget eller gå frem, Sgr. I. 22. ,^5. 36. U6,
Sgr. XII. 8, Efterslæt s. 42; djævelen har

i 59, II. 200. 785, IV. 188. 555; VI. 43.

skabt hesten, Kr. IV. 338. 434-35, VI.
| 401, XI. 70. ii6flg., 76. 127; jfr. Thiele I.

237. 326, se fandens lillefinger; hvor
|
237. 261, Gr. GI. d. M. I. 65. 191, Kr.

manden råder i huset, får han en hest
\

III. 135. 189, IV. 114. 156, VIII. 222. .382,

til gave, Gr. GI. d. M. II. 125. m, se æg;
mestertyven (s. d.) skal stjæle tolv heste

ud af stalden, Gr. GI. d. M. III. 09. —

242 øverst, 257 ; Renvall s. 2 1 , Sv. Landsm.
V. Sm. M. s. CXXXIl; Storaker, Sagn I.

103. 142, Peters. Isl. Færd IV. 188 i Eyr-

i folkesagnet: troldfolket har heste, 20 byggja S., jfr. Harl. & Wilk. Lancash.
som de vander ved bondens brønd, Kr.

VI. 6. 8; jfr. Søegaard, I Fjeldb. s. 106;
heksen forvandler karlen til hest ved at

ringle med bidselet og rider på ham,
Kr. IV. 320, Grb. 213, Øverland s. 23,

Asbj. III. 117, se hestesko; en spøgelse-

hest, Kr. IV. 72. 102, VIII. 353. 618,

379. 684, jfr. Wigstr. II. 102; Strackerj.

I. 230. 186 flg.; Harl. & Wilkins. Lan-

Folklore s. 90, W. Gregor s. 32, Hart-

land F. F. T. s. 109, Qvigst. s. 175,

Strackerj. I. 140. 190. 197. 202 flg.

207. 284%., Mélus. I. 400 (om okser);

kong Dan jordet ridende på en opsadlet

hest, Kr. VIII. 10. 27, jfr. Grimm Myth.^-

790; hovedløse spøgelseheste, Kr. III. 151.

192. 269-70, IV. 147. 212, VI. 32. 51.

132. 134, VIII. 50. 198. 222. 226. 229,
cash. Folkl. s. 59. 91, se kalv, stud; so IX. 192, Sgr. IV. 166. 171, M. Skrædder
åmanden som hest, hvid hest med
sort hoved, Sgr. VI. 45. 408; J. K.

118. 9, Kr. III. 80. 111, IX. 249. 88, Gr.

GI. d. M. I. 12. 8, II. 227. 339, Thiele II.

292; vatnahestur, Arnason I. 135 flg..

Maurer Isl. S. s. 148; Antiq. Tidskr.

1849—51 s. 173. 200, jfr. sv. båckhåst,

Wigstr. I. 110. 153. 226. 236, II. 105.

241. 280. 314. 371, Gavall. Warend I.

s. 33, jfr. Grimm Myth.2- s. 881, Folkl.

Journ. V. 107 (Cornwall), Hartland F. F. T.

s. 174. 209, se hoved; en genganger

rider på en hvid hest, .Kr. VI. 87; på en

hest med ildsko, Kr.VIlI. 80; den bjærg-

tagne dreng rider på en trebenet hest,

Sgr. XI. 79. 130, jfr. Grimm Myth.^- 887;
Sagen nr. 314; helhest; kong Albrecht

skjuler sig i livet på en slagtet hest.

211. 259. 264, Skytts h. s. 87, Asbj.« Sgr. I. 9. 6; ridderen binder pigen ved

III. 375, Faye s. 49, Mhoff 233. ,321, I
hesten og slæber hende afsted, Kr. I.

Grimm S. nr. 203, Grimm Myth.2- s. 458,

Kuhn N. S. nr. 61 og anm. ; W. S. I.

344. 381; Wolff N. S. nr. 214 flg.; Ndl.

Volksk. I. 74. 11; i Skotland: River

Horse el. Water Kelpie, se Liebr. Ger-

vasius s. 132 flg., Henderson 263. 272
anm., W. Gregor 38. 66. 130; Folkl.

Rec. IV. 109, Journ. II. 61 (Irland),

263. 11, Sgr. II. 72, V. 18. 12; jfr. sønder-

rives af heste, Sgr. IV. 1 70, J. K. Ævent.

s. 74, Svanhildr i indledn. til Guårunar-

hvot, Vedels Saxo s. 180, Volsunga S.

kap. 40, Z. f. M. IV. 324, II. 377 ; af okser,

Grimm March. I. nr. 60, Sagen nr. 538,

R. A. s. 692. 8. 9, Wolf N. S. 244, Folk-

lore I. 168; trædes ihjel af heste, Liebr.

Folkl. Journ. I. 292. 293, VI. 247, VII. so Volksk. s. 144, Yeats s. 286, Folkl. Journ.

199 (Skotl.); jfr. Kr. Æv. 311 flg. hav-

manden omskaber sig til hest; mandens
luftridt bag på troldens hest, Gr. GI. d.

M. III. 131. 134, Kr. III. 9. 6.7, IV. 22.

IV. 40 (Mongoliet); dreng slæbt ihjel

i halen på en hest, Kr. VIII. 134. 245,

jfr. Vedels Saxo s. 178. 179, Grimm S.

nr. 513, Daae Bygdesagn II. 18; mand
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bundet i hestens hale, Kr. VUl. 168.292;

er det et dunkelt minde om hestekampe,

når bjærgmanden siger: vil du lade din

hest slås med min? Thiele 11.237, J. K.

Ævent. s. 143; tre heste skal udruges

af dueæg mod verdens ende, Kr. VIII.

383. 694; en hvid hest skal vade i blod

op over koderne i den sidste store kamp,

Kr. VIII. 386; — i overtroen: hesten

spår død, når den skudrer sig i tojet for lo

vognen, Thiele Overtro nr. 379, Kr. IV.

389. 476, el. ryster sig i stalden, Kr. VI.

285. 326; når hestene slås i stalden er

det dødsvarsel, Sgr. IX. 230. 759 (vest-

slesv.); gøder de samtidig for brude-

vognen under kirkefærden, er det ondt

varsel, J. Saml.^- I. 56; trimler hesten

sig, varsler det blæst, Sgr. VII. 94. 642;

varsel af heste jfr. Grimm Myth.^- 1061.

1067. 1081. 1089; hesten kan se spø-2ose Sgr. I. 45. 184, VIII. 205. 841; Hag.

æventyr se Grimm Myth.^- 621, Folkl.

Journ. II. 106 (Skotl.); endnu må an-

føres, at barnet, som skal døbes, sættes

af faderen først op på hestens lænd, når

de skal køre til kirke, med de ord : ser du

!

Sgr. VII. 38. 82; første gang en hest skos,

skal smeden stiltiende kaste det første

stykke horn over dens ryg, så bliver den

god at sko, Sgr. VII. 41. 116 (Sælland);

— i bornerimet:
skow æ hæst; hwæm ka hæst?

de ka æ præst! — næj, ka han æj!

de ka æ smæj, han hår hodd hamdr
o håwtåti;

plok æ næjhti9r aw!
el. hur mand sæm ska dær i?

sæjs, syw, åt, ni;

slo 9m i! plok aip, plok æ væjn9^9r

aw! (vestj.);

gelser, Kr. VIII. 338. 589, Cavall. Wårend
I. 333 flg., Arnås. I. 381 ned., jfr. Ur-

quell. I. 50 (Ditmarsk.), Busch Volksgl.

s. 325, Strackerj. I. 140. 163, Henderson

330, Nicholson s. 80; løbske (s. d.) heste

kan standses ved trolddom, Kr. IV. 189.

265, VIII. 282. 483, IX. 303. 58, Sgr. IV.

120. 293, 123. 302, VIII. 219.880, X. 33. 94;

J. Saml.^- I. 57, jfr. Liebr. Gervasius 253.

417 (Frankr.); ved trolddom kan hesten

hindres i at blive træt, J. Saml. IV. 160;

den kan gores lam ved at slå et som el.

ligkistesom (s. d.) i dets spor, Sgr. III. 7 1

.

245, Kr. IV. 187. 261, VIII. 286, Gr. GI. d.

M. II. 112. 100.101, jfr. Grimm Myth.«-

1047, slgn.Myth.^Abergl. s.CLIIl nr.978;

se også Kr.VlII. 284. 486, J. Saml. 146. 85

160. 135, W.Gregor s. 216; Folklore 1.157:

Pythagoras forbød at slå et som el. stikke

184. 14, Fb. Fr. H. s. 104, jfr. W. Gregor

s. 15, Folkl. Journ. IV. 143; ,sko heste«

er en behændighedsleg : to stole stilles i

nogen afstand fra hinanden, så ryggene

vender ud ad: på stolesædernes fire ind-

vendige hjorner stilles fire trætallerkener;

over stoleryggene lægges en stang, og

på den tager en karl plads med udstrakte,

korslagte ben; han får et kosteskaft til

at støtte sig ved; med dette skal han

slå tallerkenerne ned, Sgr. IV. 92. 252;

ka do hal di fårs Jiæst? siger A. til B.,

idet han rask med den flade hånd slår

forbi B.'s ojne, B. må i så fald ikke

blinke (vestj., vestslesv., vist alm.); iør

i hæst (Søvind s.) lege kudsk og hest;

når et 8 punds brød koster to mark,

hvad skal man så have for et læs hø ? svar

:

et par heste, alm. vittighed; — hesten
en kniv i et mskes fodspor; hesten tager 4o nævnes i bornerim: stampistald, pisk-

ingen skade af at jages, når det er efter

jordemoderen, Thiele Overtro nr. 377,

vist alm. J. K. 187. 61; når et par heste

kører en ligvogn til kirken, spændes de

hurtig fra og drejes om med hovederne

mod kisten, Thiele Overtro nr. 258; se

om alt dette J. K. 187. 61, Kr. IV. 391.

495, Thiele Overtro nr. 253—58; Stor-

aker, Overtr. Forest. som knytter sig til

istald, vrinskistald, skringeljærn, spring-

let, rapfod, Gr. GI. d. M. III. 190 anm.;

Skringelijærn , sts. II. 147. 287; tramp-

istald, lange på stærte, opistald, erben

snerben, snærte pært, ryk i pæl, tripper-

gum, Sgr. V. 148 flg.; stå i stald, (vest-

slesv.); i ævent. med sære navne: Fili-

pave, Sgr. V. 200
;

pilleripave, Gr, GI. d.

M. III. 47, Kr. VII. 378, Sgr. XII. 7;

Hesten, Kria. 1871, Liebr. Volksk. 314. 20^0 pintel, Kr. Æv. 170; hestenavne i æven-

(Norge), Strackerj. I. 23. 5, II. nr. 369;

Wuttke, pferd og smstn. i registret; hesten

skal først skos på det fråhånds forben,

Kr. IX. 40. 427; om hesten i sagn og

tyr: Burmand, Fuksfanius, Sgr. V. 181,

182; Bucefalus (s. d.); Filipært (s. d.),

Tremelång med syv føl i lognehistorien

Gr. GI. d. M. I. 187; Lise og Lotte er
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nu særdeles alm. hcstenavne
;

jfr. Falada,

Griram March. nr. 89; hestene kaldes: de
lange ansigter, Sgr. X. 1 20 ; — i gåden:
hwa æ de, dær ggr ålti mæ æn få'rkle

(halen) få si row (vestj.) el. gpr i æ
mark o væmr æ få'rkle hjæm? (sts.);

jfr. Sgr. VI. 46. 41G," Gr. Gl.'d. M. I.

233. 5 ; får som æn yws, møt om som æn
mjélsæk, æbå'q som æn tåqnijdq ? (vestj.)

;

jfr. Ehlers, Råthselb. s. 15. 91, Simrock
Rb. s. 103, Woeste Volksuberl. s. 14. 20,

Stober s. 92. 387; hvad er det, som
kommer fia Havrum, går til Davrum og
bær sine 100 pund? Sgr. II. 41. 245;
låddent mod låddont og en stiv stang

imellem? Sgr. VI. 58. 543 — vognstang
mellem to heste, jfr. Z. f. M. IV.'370. 16 b
(Mahren), Rolland Devinettes s. 14. 32;
når bliver hesten til et andet dyr? —
når den bliver lam, Sgr. IX. 138. 440

;

hu bJow dæn føst hæst sajl i værdan? —
o si røk (vestj.), Sgr. II. 77. 391; hvad
går til vands med 25 hoveder, men
drikker kun med det ene? Sgr. IX. 91.

269; de 24 er somhovederne i skoene,

jfr. Vadsbo nr. 104, se hestesko; i Gr.Æv.
II. 120: en hest en mand mig gav, se

fisk 297. 2, jfr.Vårend nr. 92. Om hesten
i almindelighed se Strackerj. II. 83. 369.

— 2) den store bjælke, der for hver;

ende af loen bærer stænget. — 3) sno-

rene på væverstolen, hvori sellene hæn-
ger: æ hæst (Sundev.). — 4) o træn æn
hæst (D.), når garn trendes til væv:
springe en rad over; ligeså: hærd æn
hæst (D.) springe en af haspens arme
over, når man hasper garn, også Thy,
jfr. Wigstr. Sagor s. 115 „væve en hest";

se strænte-, trende-. — 5) hest. hæjstan

(Hads h.) stangen, hvormed væverbom-

^

men drejes. — 6) navn til en del red-

skaber med såre forskelligt brug; en ud-

skåren hest danner næsten altid mangle-
brædtets håndtag (D., vestj.); se fylde-,

hare-, ravl-, sal-, senge-, tælge-. — Jfr.

Aasen hest, sv. hast; Isl. hestr hak., se

hingst, bæst, føl, hors, klod, mær, mår-
føl, perd, plag, vallak, vrinsker, ænter,

øg; rytter, usne, vogn; arbejds-, bonde-,

dam-, fandens-, fure-, guld-, gynge-, s

hel-, hov-, hum-, hænge-, hå-, kjæl- I

linge-, kjæp-, kjærne-, kjævle-, kjøre-,

klap-, klæg-, kobber-, land-, mangle-,
|

mellem-, mølle-, pib-i-rov-, plov-, ride-.

spring-, stod-, strand-, sølv-, træ-, ur-,

vand-.

heste, uo. hest -9 -dt (Søvind s.)

bedække; sagtens især brugeligt i passiv

om et øg (Søvind); fo æn hq, hæstdr
(Vejr.) ; han hæstdr gåt, dæn hæst (sts.)

;

øget skal hæst9s å (Vens.) 0: føres sidste

gang til hesten; se hestet; af-.

hestearbejde, no. hestarhi et (Sø-

vind s.) = rgsm.

hestebider, no. hæstdbipr i best.

-hijdri (S. Sams) skarnbasse (s. d.); om
den sidste del af smstn. er -bider, er

mig uklart.

hestebojle, no. hæjsthojd æn (Mors,

Thy) gilde, som hingstens ejer gor for

sine kunder den dag, han får betaling.

hestebræmse
, no. hæsthræms æn

-bræms9r (D.) = rgsm.

) hestebusk, no. hæstbosk æn (D.)

lille tot græs, der fremkommer på græs-
marken efter hestens gødning.

hestebønne, no. hæstbon æn -bomr
(vestslesv., D.) = rgsm., vicia faba L.

hestebås, no. hæstbås æn (Emmer-
lev) stalden, hvori hestene står.

hestedribbel
, no. J. T. 322, en

plante, „hæjstdrebbel" (Saxild), orchis

maculata.

I hestedække, no. Jiæstdæk æn -ar

(D.); Jiæstdæk et -dæsk (Sundv.); hest-

dækdn et -3 (Søvind s.) = rgsm.

hestefedt, no. hæstfjæt de (D.,

vestj.) = rgsm.; som lægemiddel, Kr.

IX. 4. 25.

hestefod, no. hæstfuwdd æn (D.)

== rgsm.; h— har djævelen, Gr. GI. d.

M. I. 128. 135, Sgr. XII. 140.352, Thiele

Overtro 765, Fischer s. 318; hans ene
fod er lådden som en hundefod, Kr. IV.

235 ; er lådden og har hesteskabning, Kr.

IV. 236. 333, jfr. Storaker, Sagn, Till. s. 1,

Renvall s. 17, Grimm K. M. nr. 120,

Myth.2- s. 480. 946. 977. 1002%., Kuhn
M. S. 160, N. S. s. 19. 23, Urdsbr. VI.

90. 23. 26, Strackerj. I. 184 v. 249 a.b.

310, Ndl. Volksk. il. 178, Wolf N. S.

s. 565, Aubrey Remains 113. 19, Hart-

land Fairy T. s. 174, Folkl. Rec. IV. 105
(Irl), Folkl. Journ.VII. 289 (Skotl.), Mélus.

III. 62, IV. 1 1 1 (Rretagne), 252 om hekse

(Bohmen), V.90; se fod s. 328.9 b., klør.

hesteforstand, no. hæstfåstå'n æn
(D.) forstand på heste.
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hesteføl, no. hæstføl e best. -følt

(Vens.; Agersk.) et hanføl, jfr. marføl.

hestegal, to. hæstgal (Vens.^ vestj.)

;

hestgal (Søvind s,); hæjstgal (Han h.,

Tved s., Thy, Mors) — parringslysten,

om hoppen.

hestegang, no. hestgofi æn (Søvind

s.) = rgsm., ved hjælp af den drives en

maskine ved hestekraft.

hestegilde, no. hæstgil et (Sønderj.,

Brader., Angel) en gensidig assurance-

forening for heste.

hestegrime, no. hæstgrijm æn (Ag-

ger) == rgsm.

hestegræs, no. J. T. 327, en art

skedeknæ, polygonum aviculare L. (Thy).

hestehale, no. hæsthål æn -hahr

(D., Agger); hesthol æn (Søvind s.) =
rgsm.

hestehandel, no. hæsthaml æn
(vestj.) ; hæsthajd æn (Vens.) = rgsm.

hestehandler, no. hæsthanhr æn
(vestj., Agersk.); hejsthqjhr i (Vens.) =
rgsm.; se hestekjøbmand, -pranger.

hestehov, no. J. T. 250, en plante,

petasites L. (Ålborg), se følfod.

hestehoved, no. hæsthuws æn -huw9

(D.) = rgsm.; „æ juwdr æ så ron, så

ron . . . som æn hæsthuwa !" så æ præst;

„næj som æn pespåt!'^ så æ dæjn. „Dæ-
får æ vi tåw, få de vi ska hjælp hwær-
amr!" swar æ præst, se jord; om en

mand fortælles, at han havde såmange

asenskjæfter og hestehoveder hængt op

på de gjærdestaver, der var huset nær-

mest, Kr. IV. 199; jfr. Gavall. Warend I.

442, Mhoff. s. 239, Grimm K. March. II.

nr. 89, h— nagles over porten; Myth.^-

42. 624. 747. 831. 1002, Z. f. M. IV.

77 flg., Wuttke nr. 420. 439, Kuhn W. S.

II. 60. 178, RochholzArgauer S. II. nr. 249.

427, KraussVolksgl. 147, Jahn Opfergebr.

s. 18 flg.. Arner. Folkl. 111. 20, Andree,

Parall. I. 127 flg., smlgn. Asbj. III. 193,

han satte hovederne udenfor med gabende

kjæft; se hestepande; i gåden:

jeg gik mig om ved Emmaus vand,

seks åd udaf det døde land,

di seks di gøe den syvend fri;

gætter nu, I herrer ti;

Sgr. IX. 135.418, en fuglerede med seks

unger, bygget i et hestehoved, var. jfr. II.

42. 265, VI. 28.353, 50. 453, 59. 556, IX. 14.

36.38, 45. 172, 176. 557, 216. 675.77,

218.694, J.K. 254.71, Fb.Fr.H. s. 145. 28,

Vårend nr. 88; Runa 1848. nr. 53, 1850.

nr. 24, Vadsbo nr. 151; Urdsbr. II. 173.

3. 5, III. 64. 5, Korrespondenzbl.VIII. 23. %
XI. 55. 31, Ehlers Rathselb. 14. 74, 47. 35.5,

Strackerj. II. 96. 383 a, Simrock Rathselb.

s. 170, Z. f. M. III. 6. 354. 108.109, 193.

79. 80, Knoop s. 86. 182, Vernaleken, Kinder-

reime 136.48; Rochholz Kinderl. s. 203,

10 PeterVolksth.I.129.387, Mhofl'.s. 504 nr. 2,

Ndl. Volksk. II. 36, Joos nr. 308; en

variant er: låriar o gåydr å tol tåridr

såri i jæn huwd (Varde), opløsn.: tolv

frøer i et hestehoved; jfr. rund.

hestehud, no. hæsthumj æn -hwuj

(D.); hæsthui æn -hujdr (Vens.); hæsthuj

æn -huj (vestj.); hæjsthud æn -hud (Bj.

h.) =- rgsm.; „hestehuden flås af af

rakkeren, men beredes af bonden", glds.

20 (Mors) ; se 4 bede ; karlen ifører sig en

hestehud for at kyse pigen, han rives

isønder i kirken, Kr. IV. 143; i ævent.

ser hestehuden på bordet ud som en fln

hvid dug, Kr. Æv. 271, eller som tæppe,

Gr. Æv. II. 219; se helmissehud.

hestehår, no. hæsthpr æn = flt.

(D., vestj.) = rgsm.; bruges af drenge

til at sno snarer af, hvormed der fanges

fugle på sneen; alm. handelsæmne i

30 småhandelen på landet.

heste-igle, no. hæstU æn -ibr (D.)

= rgsm.; hirido sangvisuga.

hestekalv, no. hæstkal æn -kal

(vestj.) en slags monstrøse kalve, der

skal ligne et føl, se bukselåret.

hestekastanie, no.J.T.279, et bekendt

havetræ, æsculus hippocastanum L. (Saxild).

hestekjøbmand, no. hæstkøman æn
(vestj., N. Slesv.) hestehandler, jfr. Kr. IV.

40 89. 132.

hestekjød, no. hæstkod de (D.);

Jmstkyd de (Agger) = rgsm.; hømrn ku

et li o ed hæjstkod dæn gåri liså let som

no, Kr. IX. 224 (Himmerl); h— hører

til hedenske måltider, jfr. Arnås. I. 160.

194. 212, II. 414, Faye s. 114, Olaf

Tryggv. S. kap. 23. 70, jfr. kap. 70 „de

svenske hesteædere ", Rafn Old. S. I. 32.

33. 114, II. 273; tillades kristne på Is-

soland, Olaf Tryggv. S. kap. 229, Rafn

II. 215; Mhoff'. 444, Z. f. M. I. 338,

Grimm Myth.^- 1030; dær gor et frost i

hæjstkor, Sgr. II. 110. 532 (Fly), 236. 908

(Grenå); hvad kan det betyde?
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hestekodde, no. en plante, en art

Søgeurt, orchis L., Sgr. XII. 159. 662
(Sams), se kodde.

hestekraft, no. hæstkraft æn (D.)

= rgsm., til forskel f. eks. fra menneske-
eller maskinkraft.

hestekratte, no. hæstkrat æn -dv

(Vejr.) hesterive; æn stmr krat å spæn
æn hæjst for (Lild s.).

hestekrybbe, no. hæjstkrøb æn
(Mors, Thy); hæstkrøf æn (D.) = rgsm.

hestelort, no. hæstlgt el. -Iu9t *(Vens.)
== rgsm.

hestelykke, no. hæstlijk æn -9r

(Valsb.) en lykke, hegnet mark, hvor
hestene om natten passedes af en øg-
dreng; Fb. Fr. H. s. 63; have.'

hestelæder, no. hæstlæpr de (D.)

(D.) = rgsm.

hesteman, no. hæstman æn (D.)

hostemanke.

hestemarked, no. hæstmærkdn æn
(D.); hestmarkdn et (Søvind s.) == rgsm.

hestemellemmad, no. hæstmælmad
æn (Andst) et overmåde tykt skåret stykke
smdrogbrød.

hestemog, no. hæstmoq de (D.);

hestmåq de (Søvind s.); hæstmok de
(Sundv.) = rgsm.; de underjordiskes
penge eller gaver ser ud som h— , Kr.

III. 36.47, 41.56; omvendt Mhoff.216.293.

hestemælk, no. hæstmjælk de (vestj.)

= rgsm.; giver man et nyfødt barn h—
at drikke, bliver det stærkt og velvoksent,

J. K. 188. 65 (vestj.).

hestemåltid, no. i udtr. hål hæst-

målti (Vens.) o: sidde længe ved maden;
no skal I ene se hær å hål h—, mæh
kom u å ta ætdr d o: skynde eder
med arbejdet.

hestenatur, no, hæstnatu-r æn (Malt)

et overmåde stærkt helbred.

hestepande, no. hæstpan æn -dr

(vestj.) pandeskal af et hestehoved; de
lagdes i ældre tider alm. under leret i lo-

gulvet, og det forklares nu således, at gulvet

blev derved mere klingert, når man tær-

skede; sommesteder kan findes en jærn-
gryde med hullet nedad lagt i stedet; J. K.

190. 78, Kr. IV. 358. 120, IX. 77. 821, Sgr.V.

95.82, 192.82, VI. 96. 82, 224.82, sign.

Sgr. XI. 136. 396; jfr. Grimm Myth.2- II.

626; hestehoved; i ævent. er guldstolen

Kr. Æv. 271, opsatsen på bordet Gr.Æv.

II. 219, en hestepande; se hestehoved,
-hud.

hestepasser, no. hæstpasdr æn -dr

hak. (Vens.) = rgsm.
;

jfr. Kr. VII. 80.

hestepomle, no. hæstpomdl æn
-pomh (Valsb., Sundev., Agersk.) heste-

pære; lian het æn h—, dæ låi å røk,
J. M. 55.

I

hestepranger, no. hæstpråyar æn
10 -9r (D.); hak. (Vens.); hæstpra^dr æn
(Sundev.) = rgsm., jfr. hestekjøbmand.

hestepude, no. hæstpud æn (vestj.)

sivpude, der sættes over hestens hals og
hvortil trækket er befæstet ved det glds.

stavtoj, se studepude, øgpude; karlen får

hestepuden om halsen for at ligne en
præst overfor spøgelset, Gr. GI. d. M.
I. 64, jfr. Grb. 195. 11.

hestepære, no. hæstpær æn -ar

20 (D., Andst) == rgsm. ; om de enkelte runde
klumper af hestenes gødning; man bliver

syg, når man på marken går over en
frisk h— , Kr. IX. 63. 695.

hesterad, no. hæstrå æn (Vens.)

hestebenrad.

hesterive, no. hæstryw æn (Vens.)

stor rive, brugelig til at rive stubber,

slæbes af en hest.

hesteranger, no. hæstrå^dr æn
30 (Agersk.) en, som handler med heste,

med bibetydning af uærlig handel.

hesterumpe, no. i en stedremse:

Studsdal hesterumper, Sgr. II. 70. 376

(Tavlov s.).

hestesko, no. hæstsku æn = flt.

(D.); hestsku æn (Søvind s.); hæjstsko

æn = flt. (Thy); hæstskow een (Agger);

héjstskow i (Vens.) = rgsm.; æn hår
hør så gal for te æn hun hå fonan

ioæn hæstsku (D.); en funden hestesko

med 9 huller bringer lykke, Thiele

Overtro nr. 150, Kr. IV. 387.446, J. K.

395. 1280, jfr. Aubrey, Remains s. 104;
bruges til trolddom, J. Saml. IV. 118. 22;

den fundne hestesko skal slås over doren

el. på dortrinet med rundingen ind ad

mod stuen, så bringer den lykke, holder

I

fanden, hekse og genfærd ude, Thiele Over-

1

tro nr. 708, Kr. VI. 293. 395, IX. 12. 108,

50 58. 640, 75. 792, Sgr. VIII. 181. 744 flg.,

218.875, 221. 903, jfr.Wigstr. 11.248, Z. f.

M. III. 311. 27, IV. 48. 17, Grimm Myth.2-

1091, Buschs Volksgl. s. 159, Strackerj.

I. 354. 233, Harl. & Wilkins. Lancash.
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Folkl. 18. 53. 63. 72. 139. 154, Hen-
derson s. 193, Aubrey Remains 27. 123,

Folklore Record 1. 24.85, IV. 102 (Irland);

en slidt sko er bedst; thi inden spøgeri

kan gå over den, må det have været

alle steder, hvor skoen har været, og
hver nat begynde forfra, Kr. VIII. 227. 391

;

på bunden af kornladen hindrer en h—
kornet i at blive forgjort, Kr. IX, 72. 763

;

lagt i kærnen giver den smor, smsts. nr. lo

770, se kjærne, mæ]k; fortællingen om
den lykke, der er ved en hestesko, er

særdeles udbredt, se Mélus. I. 457 (Frank-

rig), Yeats Irish F. T. s. 160; fæstes på
dorlrin, Folkl. Journ. VI. 264 (Skotl.), IV.

226 (Cornwall); i minerne V. 187 (Corn-

wall); nagles til fiskerbådens mast, VII.

47, III. 307 (Skotl); på dortrinet I. 194

(Persien), II. 43 (Turkomanner), VI. 77

(Indien), Arner. Folkl. 1. 1 29, IV. 1 26 ; konen 20

rider til Troms på karlen, som får hende
forvandlet til hoppe og beslået med h—
Kr. VI. 199. 272, Grb. 213. 24, Gr. GI. d

M. I. 148, J. Saml. I. 214, Arnås. I. 441

583, jfr. hovtang; smlgn. Z. f. M. 11.33

180, III. 314. 60, jfr. nr. 86 ,eine pfaffen

magd" er djævelens i'idehest; ugudelige

præster III. 340; Strackerj. I. 382 h. i.;

Bartsch I. 122; Henderson s. 191 flg.;

Folkl. Journ. V. 162 (Engl.), I. 354 (Un-

garn); Magyar T. s, XLI; Ralston Songs
s. 393 ; Krauss, Hexensagen 25 a. 26 a.

27 a.; Amer. Folkl. IV. 292; grime, hest;

jfr. Kr. VII. 291 kællingen har en h—
på det ene ben; Paine Jæger henter

årlig 3 hestesko hos en smed og lægger

guldsko i stedet, Thiele II. 121 jfr. Sgr.

I. 8 ; skoene vendes med hagerne fremad

på hesten, Thiele I. 41. 53, Kr.VIII. 148,

jfr. Z. f. M. II. 413. 415, Grimm S. nr. 129. -to

573, Kuhn W. S. hufeisen regist.. Folklore

I. 319; Hofberg s. 127, Arnason II. 413;
Olaf Helliges S. kap. 137; Rafn, Oldn. S.

IV. 307; Magyar T. s. XXXI; bondekonen
trækker en hestesko i stykker for sin

mands ojne, Thiele II. 224, Kr. IV.

276, VI. 15, VIII. 16. 17, Sgr. I. 41,

Storaker Sagn s. 42, Søegaard, I Fjeldb.

121, Haukenæs VI. 244, Hofberg s. 79,

jfr. Grimm S. nr. 318; ræven skal se so

efter et som i hestens sko, Gr. GI. d. M.

II. 122; narresporsmål : kan du række en

hestesko ud mellem dine hænder? —
opløsn. : man tager hestekoen mellem

hænderne og rækker den frem, Sgr. II.

141. 711.

hesteskonæjling, no. hæjstskonæj-

Idfi æn -dr (Thy) afkneben spids af heste-

skosom, se nellike.

hesteskosom , no. hæstskosgm æn
= flt. (D.) = rgsm.; smeden siger til

sin dreng: pas g o fo æ rø Jcåwl å dm!
(D.) sommene skal nemlig være blå, når

de er færdige; smedes de for langsomt,

bliver de røde, hvad der er tegn til, at

de er for stive; gåde: hvad er det, der

ringler og skringier og går til vands på
hovedet? Sgr. VI. 20. 263, IX. 109. 344,

173. 523, 191. .599; jfr. Vårend nr. 63,

Z. f. M. III. 349. 60 (svensk), W. Gregor

s. 82, sign. Joos. nr. 231; hvad ligner

en h— mest? — svar: en øgsko, Sgr.

VI. 48. 441.

hesteslag, no. hæstslaw æn (vestj.)

slag af en hest, se studestik.

hesteslagter, no. hæstslawtdr een

-9r (D.) = rgsm.

hestestald, no. hæjststol æn (Davbj.)

;

hæststål æn -stål (D., vestj.; Agersk.);

hæststål æn -stål (Sundev.) — snart

bygningen, hvori hestene står (D,), snart

den enkelte bås, hvori hesten står; di

stor åpå hæststål (Vens.) om aftægts-

folkene på gården; jfr. bås.

hestestand, no. hæststån æn -stån

(Lyne s.) ; hæststå é hest. -stås flt. -stå9r-

(Vens.) — bås, hvori en hest står.

hestestyrke, no. = rgsm.; i lim.

han hår hæststørk (Vens.).

hestet, to. hæst9 (D., Bradr., Agersk.,

Sundv.) parringslysten, om hoppen; også

spøgende: han æ blowdn hæstd (Lindk.) 0:

han begynder at holde hest; jfr. 2.dr6v,

gjel, hvinsk, vrad, mjavs, øksnet.

hestetråd, no. hæsttråj (Ulvb. klit)

hestespor.

hestetyv, no. hæsttyw æn (D., vestj.)

= rgsm.; i en stedremse: der er kun
én ærhg mand i Langbjærg, og han er

endda en hestetyv, Kr. Ordspr. s. 527
(Hanved s. ved Flensborg).

hestetoj, no. hæsttøw æn (Lonb.)

;

hæstty de (Bradr.) — seletoj.

hestetøjr, no. Jwesttyr æn -9r (D.)

= rgsm.

hestevåd, no.- hæstwo æn -ivodr

(Vens.) et fiskeredskab; jfr. F, & F.

L 38.
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hestfolk, no. hæstfålk ni. (D.);

hestfålk (Søvind s.) — soldater til hest.

hestre, uo. hæstdr el. iiæst 9r -9 -9

(Vens.); Mjstdr (Røgen) — trænge på;
han stor luer å hæstdr får å kom te

marki; sto å Jmst øwdr nm, stå og
hænge over; dhr e sgnt é fmsti å' hér,

hun plager så forskrækkelig på (Vens.);

jfr. gjælstre.

het, steo. se hendes; uo. se hitte;

no. se hætte.

hevre, uo. hevdr hénrar (Løgst.);

å h— efter en, vente, give sig tid.

hi, no. se hide ; uo. se hedde ; udrbso.

se hid, hot.

hib, no. i udtr. gi jæn æn hib (D.)

o: en skose; måske hører hefhen udtr.

han had æn lih hib (vestj.) en rus; jfr.

htsk. hieb, afledn. af hauen uo., hugge.
hiben, uo. se hive.

hibenkradser, no. hybdnkrasa æn
(Søvind s.); hibdnkras9r æn (Ulvb.) —
snaps, stærk kaffepons; folkeotymologi,

jfr. kradse; mnt. hippokras, ippenkras,

Sch. Liibb., krydret vin; eng. hippocras,

fr. hippo- el. hypocras; mlat. vinum
Hippocraticum, et lægemiddel af krydret

vin, som antoges tillavet efter Hippokrates'

forskrift.

hid, to. se hed.

hid, bio. hi (vestj.); hi (Søvind s.)

— 1) her hen; kom hi let (Søvind s.),

glds.; hist å hi (Ang.) hist og her; de

kømar hi frå (M. Slesv.) det stammer
fra. — 2) tilvenstre ; tilråb til plovhestene

:

hal hi (Tåning) holde tilvenstre; hi! {Sø-

vind, Hmr.); hid! (Hads h., Bj. h.); hi

hær! (D.); hahr ! (S. Hald, Årh.); hi!

(Lindk.); hir! (Bradr., Agersk.), se furs,

hørs, hot; her-.

hide, no. hij æn (D.) ; hij æn (Ager-

skov, vestslesv.); hej æn (Lb.) — hinde,

f. eks. på mælk, tyndere end skind; de
sæt9r æn hij å æ mjælk (vestslesv.);

også: æn hij dw9r æ yw (D.); jfr. eng.

hide, se hud, hinde; hugorme-, kalve-.

hidindtil, bio. hpnté (Søvind) hidtil.

hidhente, uo. hi'hint -9r -hint -hiåt

(Ang.) hente til et sted, vi mast ha æ
•præst hi'hint.

hids, no. hes æn (D., vestj.) — 1)

i udtr. : de ær æn søh hun, dær et ær
æn hes var (vestj.) o: ikke er den ulej-

lighed værd, at man hidser ham på

noget. — 2) travlhed, dét at være stærkt
optaget; han wår i æn fåh hes (D.,

vestj.).

hidse, uo.

hes -9r -9t (D.);

hes -9r -t -t (Vens.) —
1) trs. pudse på, om en hund, å hes
huj åpå jej (Vens.) ; hes æ hun at9r mæ,
o mæ (D.). — 2) jage omkring med,

id hes omkre-y mæ el. hes mæ æ tjæmst-

fålk (D.), — 3) intrs. være tørstig; han
hes9r gråw (D.) om febersyge; jfr. htsk.

hetzen, jage, besl. m. hast.

hidsig, to. hesiq el. hes9ci (D.); hesiq

(Vens.); hisiq (Agger, Han h., Lild s.);

hési (Søvind) — 1) tørstig som i feber-

hede (D., Vens.); han ær så hisiq, te

han kan ejt blyw slot (Lild), få tørsten

slukket. — 2) = rgsm., let til at vredes
20 (Vens.) ; også : hési pb now9J (Søvind s.)

som stærkt attrår noget.

hidsige, uo. hesiq -9r (D.); han
hesiq9r gråw, er overmåde tørstig i feber-

hede.

hidsighed, no. hésihei æn (Søvind
s.); hisiqhid æn (Agger) = rgsm.

hidtil, bio. = rgsm.; ,de hå hid te

ingen smei tur uouet". And. Frieri; „hite

hoj han wo bløjj", Tkjær II. 4.

hidtildags, bio. hitødaws (vestj.) =
rgsm,; „ét9Som di wa wånt hitedaws^

,

Grb. 25. 12.

hie, to. se hed; uo. se hedde; no.

se hede.

hie, uo. snyde, bedrage; han hi9r

dæ (Ang.); jfr. Rietz, hia; nfris. heie el.

heye, Outz., det samme; hieri.

hied, no. se hede.

hiej, to. se hed.

40 hiel, to. se hel.

hielav, no. se hilong.

hielløvt, no. se hellags-.

hier, no. se hæder; no. se hæde;
bio. se her.

hieri, no. [hi9r{] (Ang.) bedrageri,

se hie.

hiesk, to. se hæs.

hiffel, no. hif9l el. hifl9ii æn (vestj.),

æn h— brø, et stort stykke brød, en

humpel; jfr. Rietz håffel, stort og tykt

stykke; håfflå uo., afskære et stort og

tykt stykke.

hifle, no. hif9l hifl9r hif9l hif9l (D.,

vestslesv.) — 1) få fat på; a hif9l da

30
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nåmt (D.); a hifdt dt (Lonb.). — 2)

arbejde anstrængt; di må hifdl gråw ve

(el. p) får o hlyw fars te awUn; jfr, plt.

hibbeln, Schiitze, have travlt uden at få

noget udrettet; hæfle.

hifling, no. se hiffel.

hiftuen, no. se hyben.

hige, uo.

}ii(i -dr heq heqøn (Vejr.);

hiq -9r -dt, også : ft. heq tf. hiqt (Andst) ; lo

Uq -9r hiqt hiqt (Vens.) ; ft. tf. -ad (Thy,

Agger);

hiq hiqør hiqdt hiqdt (Agersk.) —
1 ) snappe efter, i udtr. hiq ætør å,j (Vens.)

;

han hiqdr ætdr hans åh (Thy) snapper

efter vejret, også Mors. — 2) attrå noget

begærlig; hiq ætdr amras (Agersk.) efter

fremnaed gods; hiq æter æ æh (Mors),

om syge, længes efter døden. — 3) go

u hik (Bradr.) om et kreatur, som går 20

med en sygdom, gå og hive (s. d.). —
4) hiq tdfram (Lindk.) lude forover, se

huge; jfr. Aasen, hika; Rietz, hikja;

higne, hæge.

higen, to. hiqm (Mors, Thy, Ager-

skov); iq9n el, hiqdn el. heqan (Vens.) —
som attrår noget inderlig, begærlig, stræb-

som; iqdn el. hiqdn i thw9 (Vens.) ivrig

i tojet, om hesLe; hon wa så iq9n æt9r

å u-o fqr9 (Vens.) o: stræbte at blive 30

færdig.

higne, uo. iqen iqn9r iq9nt el. iqn9r

iqt iqt (Vens.) — hige (s. d.), stræbe;

haj iqt æt9r å kom t9fram, stræbte at

komme fremad, fig. nå velstand.

hi ja, udrbso. „hi ja! se kwon"

,

Grb. 161. 21, „ak ja!" sagde konen.

hik, udrbso. se hyp.

1. hik, no. J. T. 197, en busk, vrie-

torn, rhamnus catharticus L. (N. Slesv.). 40

2. hik, no. hek æn hek el. hek9r (Hol-

stebro), dær tvår æn leh h— i 9r, om
regn, snefog, storm: ophold, standsning;

dær æ træf hek9r i æn æl o træj dram
i æn pæl, tim. (vestj.).

1. hikke, uo.

hek -9r -9t (Andst, D., vestj.) ; ft. If. -9d

(Agger); ft. tf. -9r (Vejr.);

hek -9r -9 -9 (Vens.);

hæk -9r -96 -96 (Thy, Lild s.);

he9k hekdr hek9 (M. Slesv.) —
1) hek æt9r åh (Andst) snappe efter

vejret; jfr. hige. — 2) = rgsm., hikke,

(alm.); a æ hløw9n så slæm te å hek

(Lild s.); jfr. slukke; se Aasen, hikka,

isl. hixsta; plt. hukup Mhoff s. 512. 13;

eng. hickup.

2. hikke, no. hek dæm (Andst, vestj.,

Agger, Agersk.) ; hek mam (Lild s.) ; hek e

best. -9, også flt. (Vens.); he9k flt. (Ang.,

Bradr.)= rgsm,, singultus ; nåw9 slem heek

(Ang.); a hår såmam hek (Andst); så9nt

no slem hek (Vens.); til en, der hikker,

kan siges: no ræst9r di dæ på Røslæt

te å ræns djé swentrow (Vens.), jfr. Sgr.

Xn. 137. .310, gåselort; for at stanse

hikke, skal man tænke på en god ven

(Andst); tænke på den, man sidst har

kysset, Sgr. VII. 31. 39, J. K. 64. 52,

el. sige til ham: do hår ståhn! (Thy);

hikker man, taler de om en i byen,

gætter, man hvem det er, hører hikken

op; ,hvad er det endda, de siger om
dig i byen!" kan man sige til den hik-

kende; jfr. Cavall, Wårend L 357; Jons-

son, More s, 1 9, Folkevennen XI. 390. 174

(Norge) ; bøtteslikker, køks ; man siger : „ er

du min ven, så kom ! er du min uven, så bliv

borte !

" er det så en uven, der taler, bliver

h— borte, Sgr. VIIL 119, 520%.; man
kan dyppe en gaffel tre gange i ølpotten

og hver gang stikke den i munden, der-

efter drikke tre gange af potten og hver

gang se under bunden på den ; el. lægge

en gaffel således, at spidserne vender

hen imod den, som hikker, og sige:

hek no, om do kat det går også over,

når man kan bilde den hikkende en

logn ind, som han tror, se Sgr. IV, 134.

,366%., 139. 403, VIII. 141. 609, Kr. IV.

381. 381, VI. 282. 290, J, K. 356. 1065

(Sælland) ; Gr. GI. d. M. II. 245. 409 ; Folke-

vennen XI. 466. ,385. 86 (Norge); eller:

a sæt9r di hek o di kærdstds knos,

hår hun dæ kær, så tår hun dæ 9m fræ;
hår hun dæ elp,

så lær hun dæ hek, hek, hek! (vestj.),

går så hikken ikke bort, er kæresten utro,

Kr. IV. 394. .522 flg., Sgr. IV. 1 35. 370, Thiele

Overtro nr. 454; sign, Wigstr., Folkseder

s. 90, Arnås. II. 61,15; Rochholz, Kinder-

lied s, 343, 956, Mhoff. s. 512. 13, Z. f. M.

IV. 104, Bartsch II. 364. 1707 %., Urquell

II. 19. .37, 108. 165, Strackerjan I, 76. 93,

Wuttke nr. 502, 537, Kuhn W, S. II,

188.526, Grimm Myth,^- 1091, NdLVolksk,

I. 11. 162. 205, Liebrecht Volkskunde

349. 13 (Sicilien), Black Folk Medicine
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s. 85, W. Gregor s. 49, Folklore Record
I. 44, F. Journ. V. 202' (Cornwall).

3. hikke, uo. hek -dr -9t (vestj., Hmr.,
Ulvb. h., Mors); liæk, nt. ft. tf. -dr (Sal-

ling; Thy); hek el. hekdn -9r el. hékndr
ft. hekmt (Vens.) — om regn, holde op,

tage af, de hekdn^r nm (Vons.), no hækdr
9d tnæ æ ræn (Thy); nok også: dæn
kow Jmkdr æ mjælk (Thy) o: holder

mælken tilbage
;

jfr. hækkevorn ; heske, lo

hælme, hæppe, hætte, hofte, linne.

hikne, uo. se 3. hikke.

hild, no. se hjald.

1. hilde, no. hel æn -dr (D., vestj.,

Vejr., Aug.); hæl æn -sr (Mors, Thy,
Agger, Søvind, Bradr.) ; hæl æn (S. Hald)

;

hæl æn heUr (Agersk.; Fjolde)}- hæl æn
-dr (Vens., Sall, N. Sams) — 1) et red-

skab, hvormed dyr hildes ; måden, hvorpå
dette sker; sæt æn hel o dm (vestj.); ^ro 20 hilde på kreaturer.
i hel i æ tyr (D.) blive hildet i tqjret;

leci i hæl (Mors); læ dm i hæl (Thy);

cydn ska læds i hæl klåkdn nic (Vens.);

sæt æn kow i hæl (S. Hald h.) ; sæt i

hæl (Søvind s.) el. leq én hæl åpg; dette

sker på forskellig måde: få'rhel el. håp-
hel (Andst ; Vens.) : begge forbenene sam-
menbindes med et reb; haqhel (Andst):

begge bagben; kryshel (Sønderj.), kåshel

lille stykke jærn, som på den glds. plov
forbinder den bagerste del af ållingen
(s. d.) og „skreden" (s. d.) (vestj.). — Jfr.

Aasen helda, Rietz halla under halldur
s. 237; mnt. helde, Sch. Lubb.; mht.
halte; nfris. hield; kobbel 2; bag-, fod-,

for-, hoppe-, klæbber-, kors-, kryds-, lang-,

nik-, plejl-, sej-, side-, spring-, sprøde-,

øre-.

2. hilde, uo.

hel -dr -dt (D.);

hæl -dr -dt (Agersk.);

hæl -dr -dd (Mors);

hæl (S. Hald h.);

hæl -d -dt (Søvind s.);

hæl -dr -t (Vens.) —
hilde, sætte i hilde, om kreaturer; også
Angel; jfr. hælstre.

hildebinde, uo. helhin (vestj.) binde

Hildebrand, no. se finger s. 290. 29.

hildelæder, no. hællæjdr de (Mors)

det læder, som befæster slagvol og hånd-
vol på plejlen.

hilder, no. hiUr el. hehr (Holstbr.)

— 1) a gor æn leld hihr dær (vestj.),

et lille ophold, sinkede lidt. — 2) hin-

dring, sinkeise af noget, som f. eks. et

stød el. slag; de skred ind ad kirke-
(Andst)

:
det hojre forben og venstre bag- 30 doren uden nogen hilder, Kr. IV. 259

;

ben el. omvendt sammenbindes; nekhel

(Andst) et ben og hovedet forbindes med
reb, udtrykket kommer af, at dyret nødes
til at nikke, mens det går; sijhel (Andst)

når ben på samme side forbindes; spre'^-

hæl (Vens.) = nekhel; se forøvrigt sam-
mensætningerne; også overført: kom, go
i hel i, mæ nåwdt (vestj.) komme ind i

noget, man ikke kan rede sig ud af; de

jfr. VII. 139.

hildre, uo. hiUr el. heUr -dr -dd

(Lb., Holstbr.) vente efter, sinke; a vel

et hildr ida'w (Lb.) tøve; hiUr atdr jæn
(vestj.) bie på; hwa ka de hildr! (Lb.)

sinke.

-hildret, tf. se for-.

hille, udrbso. i udråb af forbavselse

og overraskelse; ordet er en omdannelse
æ komdn i æ lån ^?^ (vestj.) trækker i 40 af hellig (s. d.) og kendeligt nok i flere

langdrag; æ trowr, wi gor i hæl ij dt

(Agger) O: kommer til at sidde fast; di

gor i hæl ic d; ja, do har æn hæl, næ
hård non ivil læ dæ ic dn! (Vens.) siges

spottende til den, som klager uden grund

;

jfr. Kjær, Stavnsb, 150. — 2) læder-

remmen, el. snarere læderkappen, som
forbinder håndvollen og slagvoUen på
plejlen og fæstes med en pig til hånd-

af smstn.
;

„hilli all uløkker !

" Andr. Begr.

;

hild betdr dø! (D., Vens.); hild dæn!
(vestj.); hild dæj glowi! (Vens.); hild

dæn gludii, slem! (D.); „hilU den fløjten-

des morjån!" (morian); „hilli den suel

jød'!" And. Begr.; hild dø (Vens.); „hilU

en uløk!", „hilli Marri!"; hild gus dø å
pin! (Vens.); „hillegismænd!" Mb. (Bj.h.)

O: hellige guds mænd: hild mæj å så
vollen, med en øl til slagvollen, og iovho min luw! (Vens.); hild mæn! (D., vestj.);

at denne øl da ikke skal glide op, er ' hildmin! (Agersk.); hild pinddø! (Vens.);

der atter to huller borede over og under hild skam! (D.); hild påkdr å dæwl!
siger hanen, når den løber sin vej forstedet, hvor den er ombunden; der-

igennem trækkes springølen. — 3) et høgen, Kr. VI. 297; se ed, røring.
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hillegismænd, no. se hille.

hilong, no. hijdoti i el. hesloti -ar

(Vens.); hiplaw æn -dr (Han h.) — en

fugl, broktuglen, hjejlen, charadrius plu-

vialis; æn flok Jdjslawdr (Lild s.); jfr.

Aasen heid-lo, hede-lo; lo isl. 16 huk.,

brokfugl.

hilse, uo.

hæh -9r -t -t (Thy; Lødderup);

hels -9r -9t (Andst, D.);

hjæls -9r hjælst hjæht (Vens.);

hæls -3 hælst hælst (Røgen, Søvind s.)

;

hels -9 -t -t (Åbenrå);

jels -9r -t -t (Vlb., Ang.) —
hilse på en, dog også enkelte gange:

bringe hilsen; h— epo jæn (Røgen); a

hælst på' ham (Støvr.); a hels9t o' ham
(Hvejsel); a hælst å' ham igo'W9; a ho

Iqr å hæls i tjæn9st9n o: soldatertjenesten

(Søvind s.); hjæls te jéj (Vens.); „di

hæls9: guaivt9n! haj hælst ijén" ^ Grb.

43. 11; „a hjelst te præjsti å jik mi

wej " , To Nov. s. 2 1 ; a wel ej å hjæls

te' ham (Vens.); go hen o hels o' ham!
(D.); jels a' mæ jæn (Vlb.) tage afsked

med ; han jelst goda'w (Valsb.) ; vet do

jels dit falk! — de skal æ b9stel (Ang.);

æ ska jels mo9l gat (smsts.) mange gange

;

i ældre tid hilste man i julestuen: „guda

å hjels Krist å gledeli jywl i jer jywel-:

stow!" J. Saml. X. 81 (Vens.) o: hil se

Krist, hil være Krist; den, som i julen

forsommer at hilse: ,gus fre å gleele

fæst!" skal have sit navn skrevet på
bjælken, Sgr. VII. 71. 415 (Vens.); når

folk går til kirke og kirkeklokken be-

gynder at ringe sammen, hilser de

gamle ved at løfte hatten, ligeså når solen

ringes op og ned; jfr. Wigstrom, Seder

s. 30; præsten og degnen, der venter •

ved kirken, tager til hatten, når bærerne

kommer til kirkegårdsporten med den

døde (D., vist alm.); om man har hilset

på banker eller stene som Nordlænding-

erne i Norge på Vågekallen, Faye s. 12,

Drangey, Arnason 1.210 (Island), kan ikke

oplyses; om hilseskikken i alm. se Fb.

Bondeliv s. 336 flg., Stolt Optegn, s. 107

;

går man i hemmelige ærinder med trold-

dom el. sympathi , må man ej hilse, i

J. K. 365.1115.1120, jfr. Arnason I. 568,

Wuttke nr. 342. 653. 671, 2 Kongernes

Bog 4. 29; møder man en heks, skal

man hilse først, J. K. 417. 1394, Thiele

Overtro nr. 729; man skal få heksen til

at tale for hun hilser, Kr. IX. 71. 760;

jfr. Aasen helsa; isl. heilsa; hilsne.

hilsen, no. 1iæls9n æn -9r (D., vestj.,

Hmr., Støvr., S. Hald, Bradr., Agersk.);

hjels9n æn -9r (Veiis.) = rgsm. ; a hår

æn hæls9n te' dæ frå di hjæmøn (D.) ; se

hilse, hilsne; kan-.

hilsne, uo.

héls9n -9r -9t (Lødderup, Mors);

hæls9n -9r -t (vestj., Hvejsel, Thy,

Salling)

;

hæls9n el. hæls9n -9r -t (Agger);

hjéls9n -9r -t -t (Vens.);

hæls9n liælsn9 hæls9nt hæls9nt (Tåning,

Røgen, Søvind s.);

héls9n -9r -9t -9t (Agersk.);

hælsdn -9r Jiæls9nt }uels9nt (Bradr.);

jelsen -9r jels9nt jels9nt (Vlb.) —
> bringe hilsen fra en el. til en ; hælsen di

falk; a ska hæls9n dæj frå di får; a

sku hæls9n o sæj (D.); a ska hælsdn dæ

fræ di brom, hæls9n hjæm! (Søvind s.);

„i dreri kam løbi mé i bet9 pak . . . å

skul hjæls9n frå hans mur'', Grb. 41. ,35;

I hilsner mig dankongen, Kr. I. 309. 25;

spøgende kan siges til den, der forlanger

altfor ncije besked om, hvad lian skal

sige, når han hilser: å, do ka hels9n

fræ b9skæi9n te b9skit æ dø (vestj.); jfr.

med hensyn til formen Kalk. s. 201 a,

helsne, bringe hilsen; Aasen har under

helsing formen helsning, ordsending ; hilse.

him, no him æn de (D., Thy, Agger,

Mors) muggenhed, hvid skimmel på mad-

varer, slim af råddenhed, jfr. fim, fimet.

hime, uo. him -9r -9t (D., Mors,

Thy) — 1) bedække med skimmel, el.

en rådden slim, om madvarer, jfr. mulet,

muggen. — 2) om vejret: de hinidr i

æ symn (D.) der trækker lette grå skyer

op; de him9r i æ loft = de sijdr nåwdt

l6J9n ud i æ væjr (D.); jfr. Kalk, hime,

rådne.

himet, to. him9 (D.); him9d (Thy)

— 1) overtrukken med rådden slim, om
fødevarer (Thy). — 2) om himlen, over-

trukken med skyer; æ loft æ så him9,

de æ så him9 i æ vær, de vel vest gi

ræn (Agersk.).

himle, uo. hem9l hemhr hem9lt

hem9lt (Vens.— Agersk.) — 1) han hemht

(Malt) han døde; udtr. bruges ikke i

alvor; måske også: lægge sig og himle
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(Viboi'g egn) o: se op i vejret. — 2)
hemd å-p (alm.) bruge mange og liæf-

tige ord ; så hemdl han åp, te de da wå
gråw! (D.); se danske, jfr. himmel.

himmel, no. æ hemd (D., vestj.,

Mors, Thy, Agger, alm.); huk. (Vens.);

hemdl æn hest. Mmhn el. Mmshn (Sø-
vind s.) — 1) =- rgsm.; himlen, der
hvælver sig over jorden ; leq omr ov9n

vinettes nr. 1.2; se ting. — 2) de .salige.s

opholdssted; han red ret aldrig så langt
ud fra land, han hørte de to horn i

himmelen sang, Kr. II. 249. 3; fort. om
et tijeblik i himlen se himmerig; liær»

yuj i hemhn! (Søvind s.) udråb. —
3) hemdl æn hemhr (Vens.); hemdl æn
(Mors, Thy, Davbj.) himmel over en
seng; ligeledes om pulpitur i kirken

hemdl (vestj., D.) kan siges, når man lo (Vejr., Viborg, Mors, Thy). — 4) foi
ligger i et hus uden dorre, som ved ny
bygninger, se takkel; nær æ hemd sir

ud som æn goskraw, så for vi wan imn
træj daw, Kr. IV. 367. 215, også siges

æn hjæjhnaw, Kr. IX. 25. 2r)5, el. aqdrhqn
hraw, el. æn Uepdt for; nær æ hemdl
æ som plokd tow, så vel dt tfæju emn
daw tow, Kr. IX. 25. a.'iO; om kort og
dårligt korn kan siges: de æ hlowdn ræj

stærkende tillæg til flere smstn. f. eks.

himmelbetændt, -fog, -gal, -gavtyv, -hund,
-knog, -rendefog, -.storm, -syn, -vejr. —
Jfr. Aasen, himmel, isl. himinn hak.;
htsk. himmel; opr. samme ord er måske
mnt. heven, Sch. Liibb., eng. heaven, se
Weig. ; himmerig.

himmelbetændt, to. forstærkende
tillægsord; hemdlhdtænc rejfoq (Vens.)

får æ hemdl (vestj.); dæn, som pZåwr 20 overmåde stærkt snefog
nær æ hemdl, ska høst nær æ jowr (sts.)

;

o: den, som plojer grundt, høster kort
koi'n; han æ vil o æ hemdl Ilsom æ
smæjs ildridr (D.) siges om en, der er
meget forstyrret; han sth , som han
iva faldn ned fræ hémbn (Søvind s.)

o: som han var himmelfalden; de ka
vær, te do trowr, te æ hemdl hærpr i

træj, kathaldr! (vestj.) kan siges til den
unge og uerfarne ; han hår ræt æ hemdl so Ordspr. 498.

himmelblå, lo. //ew3/Wp(D.) -= igsm.
Himmelbo, no. hemdlho i (Vens.,

(Thy) en person, som bor i Himmej-
syssel, kaldes spøgende i hemdriqsbo
(Vens.); „der skal ni Vendelboer til en
Himmelbo og tre Himmelboer til et

menneske!" siger Sællænderne
_, Kr. IX.

95. 16, el. tre Sallingboere til at være
ligeså kloge som én Himmelbo, Kr.

o æ hivåmr (Andst) er overmodig af
lykke; han fur te hemdis (D.) o: døde,
dog ikke i alvorlig tale; unge piger, der
er 20 år, synger: fra himlen hojt vi

kommer her! (vestj.), bliver de ældre,

synger de: hjærtelig mig nu længes!
stedrim: fra hémldn hojt kam di Hondtidr
lier, å di vår mand, mæn di vår a ler,

Kr. IX. 118. 280 (Arild s., Sønderj.).

himmelbrev, no. hemdlhrow æn
(vestj.); hemdlhrow æn (Agger); hemdl-
bræw et (Søvind s.) — brev, „skrevet
med guldbogstaver af gud selv", som
antages at beskytte huset og dets beboere
mod lynild, ildsvåde og andet ondt; med-
taget i krigen gor det soldaten hård (s. d.)

;

hos J. K. s. 314 flg. 5 stykker, Sgr, III.

30.42, 74.257%., Kr. VI. 210. 289, Kjær
sprække himmel med", Kr. VII. 138, 4oStavnsb. s.371, jfr.Arnason II. 53. himna

lege himmelspræt med"; — krybe op
til himlen på en nøddebusk i lognehist.,

Sgr. XII. 211, Kr. VII. 246, Efterslæt

192. 213. 175, J. K. 11, jfr. Jack and
the beanstalk, Hartland Folk. T. s. 35,
Science of F. T. s. 285, Tylor Ur-

geschichte s. 441; — gåde: hvad er

det: hojere end hojt, videre end vidt,

J. K. 39. 13, Sgr. III. 182. 961, el. hvad

bréf. Maurer Isl. S. s. 207 ; V^uttke nr. 243,
Strackerj. I. 59. 65 flg., Bartsch II. 341 flg.,

Schulenburg, Wendische Sagen s. 221.

himmelfalden, to. hemdlfåhn (D.)

= rgsm.; stå som h—

.

himmelfartsdag, no. hemdlfutsdaw
(D.); hemdlfåsda (Vens.) = rgsm.; se

Kristi-.

himmelflugt, no. fart op imod
er det for et lagen, som er fuldt af so himlen; sådan en himmelfløvt var just

glimmerløv? sts. nr. 962, IX, 190.580, el.

glemdr iwn, Sgr. IX. 48. 197, sign. Joos
nr. 2, Ndl.Volksk. I. 18. 6, Rolland Rimes
s. 196]), Devinettes s. 4. 9; Sébillot, De-

Feilberg: Jysk Ordbog.

ikke efter deres sind, Kr. V. 345.

himmelfog, no. hemølfåq (Agersk.,

vestslesv.) et svært fygevejr, således at

det tilmed' sner.
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himmelgal, to. hemdlgal (vestj.);

hembndss gal (Lemvig) overmåde vred.

himmelgang , no. i tim. det går

en boj li— , hårdt til, der spilles hojt

spil (?).

himmelgavtyv , no. hemdlgawtyw

æn (D., Andst) en rigtig forsoren gavtyv

og broder lystig.

himmelhund, no. hemdlhim æn -hun

(Malt) — 1) flt. = knortegås, bernicla

torquata, se Sgr. II. 45. 7; de trækker

skrigende forbi, og efter folketroen er de

gamle ugifte kvinder, der hyler over de

ufødte slægter, de ej bragte til verden

(Malt), se pebermø; — i Vestj. troldanden,

anas fuligula, jfr. Gr. DgF. III. s. 44 anm.

jfr. s. 909. 121 e ; den sættes i forbindelse

med sagnet om kong Valdemars jagt, se

Odins jæger, Sgr. II. 44. 7 flg., VII, 60. 285;

en lyd i luften som når tre forskellige

hunde halser, kaldes også: kong Faraos

jagt (Hadersl,); — navn til den dobbelte

bekkasin, scolopax gallinago (Hors.); den

lille h— er sloranden, den store h—
flojelsanden (Fredericia), Sgr. III. 159.

898. 90.S. — 2) reqtiq æn hemdlhm '!)

en gavstrik, en, der kan finde på tusinde

optqjer (alm.), 2) en ualmindelig boj hest,

el. stor person (D.).

himmelhvælving, no. hemdlhwæhri

æn -dr (D.) = rgsm.

himmelhoj, to. hemdhyw (D.) =
rgsm.; haj løst hemdlhøwt (Vens.) o:

overmåde hojt, måske også: e hemdlhøw

huks; spøgende: hemalhyw som æ hikuv

(vestj.), se trimmeltyk.

himmelkiger , rio. hemdlkijqdv æn
-dv (Agger) person, som går strunk, ser

hojt, se kig-hcijt.

himmelknog, no. hemslknåq æn
(Andst, D., Mors, Hmr.) om vejret, når

det sner med blæst: stærkt, forrygende

snevejr; „et æn mon å et æn stjqn, mæn
æn h— " , så han æ man, han pesat i æ
mæltøn (Andst), han var fuld og troede,

han var ude; også kan siges: æn hem-

hncUs knåq (vestj.).

Himmelland., no. se Himmerland.

himmelrendefog, no. hemslrænfdq

(Lild) ; hemdlréjfoq é (Vens.) — forrygende

snefog.

himmelråbe, uo. råbe himmelhqjt;

„jen ku alle fo et uer ført ind, mæ
minder jen sku himmelroev", Jyd. I. 44. 2.

himmel-se, no. hemdlsijp (Andst)

se noget op imod himlens lyse baggrund

i skumringen, æn ka h— æ hus.

himmelseng, no. hemslsæri æn (D.);

hemdlsæri am (Søvind s.) = rgsm.; jfr.

Kjær, Stavnsb. s. 127; se *bue-, ramme-,

topseng.

himmelspring, no. J. T. 158, en

plante, en art fuglemælk, ornithogalum

nutans L. (Sams).

himmelspræk, no. i udtrykket sig

hemslspræk: man lægger en sten (dren-

gene bruger en tudse) på et lille

bræt, understøttet i midten, således at

den ende, hvorpå. stenen ligger, er ved

jorden, man slår så med en kølle eller

en anden tung genstand på den mod-
satte ende af brættet, så slår stenen æn
hem9Upræk (Malt); som trusel: lege

himmelspræt med, J. K. 131; om denne

leg se Korrespondenzbl. VI. 36 flg. med
mange henv., deriblandt til Don Quixote

I. 17, Svelonius Otho k. 2, Martial Epigr.

I. 4. 7. 8.

himmelstorm, no. hemalsiårm /

(Vens.) forrygende storm.

himmelsyn, no. hemdlsøpn æn (vestj.)

et overvæltes smukt syn.

himmeltegn, no. hemalfæjn æn
I (vestj.); hemdltéjri et (Søvind s.) —- et

luftsyn; dær æ skip æn h— , æn h—
ær åp; da barnet var født, skulde manden

gå ud og se, om der var ingen h—

,

Kr. VII. 49. 7.

himmelvejr, no. hemsiver æii (Hol-

stebro) et forrygende vejr.

himmerige, no. hemdriq e (Vens.

;

vestj., D., alm.); hemdriq el. -riqi el. -ri

(Søvind s.) — 1) = rgsm.; I giver os

I aldrig tre riddere så rige , der er langt

bedre i himmerige; der er langt bedre

i himmerig at bo end her på jorden i

røde guldsko; det er langt bedre i him-

merig at være, end her på jorden guld-

kroner at bære, Gr. GI. d. M. III. 1 30. 13 -15

;

nu sidder den fattige i himmerig og har

både hvile og ro! Sgr. IV. 228. 12, jfr.

IV. 226. 8, se helvede ; — et træk, der tit

forekommer i folkeviser, er at duer el.

engle henter den dødes sjæl til himme-

rig, mens ravne bringer forbryderens til

helvede, se f. eks. Kr. II. 127.15, Sgr. VII.

99.30, Gr. DgF. II. 548. C. 10, 551.14.15,

587.25.26, Isl.Fornkv.I.79.335; sjæl; di



himmerigsbo— liiiriphamp
011

stuwdr hår djær hem^riq hær i icærdm
(Mors)

; himmeriges engler, de længes efter

(lig, Kr. II. 283.19; himmerigs klokker, de
ringe efter mig, Kr. 1.55.12; himmerigs
port stander åben for dig, Kr. II. 283. 17;— æn hem9riq3s væjr (D.) smukt, frugtbart
gi'ødevejr; i æ hetmri (Ang.); htm liqndr
hem9riq, får hun ær som æn pærl, dær
æ pot (skjult) i æn mødori (vestj.) kan

„helvede", sættes to pinde, en for hvi i

medspiller. Ved den anden ende af laUen
ridses et koré med et hul i spidsen af
hver gren og et hul, hvor grenene skærer
hinanden, „himmerige": den, som først

nåede derind, havde vundet; en kniv
blev kastet i vejret, den ene spiller flyt-

tede sin pind frem, hvergang han tik

stemplet eller et andet mærke op, den
siges om den skidenfærdige; „det går lo anden hvergang han fik den umæ'rkede
ikke sådan til her som i h— , der får

de hver en lille pandekage at rende med"
(vestj. thn.), Sgr. III. 107. 472; dæn dær
skær æ hiiwo å æ Mq, hmm- åhr i

hem9riq (vestj.) o: brødkniven, se gryde-
skraber; — fortælling om husmanden, som
kom til himmerig og blev tilsidesat for

side, og således fortsattes til en nåede
„himmerig", se Sgr. IV. 112.61, 208 61,
V. 79. 61; „at gå til h— " er en be-

hændighedsleg ; A. stiller sig med hælene
så nær op til en væg som muligt og har
en trætallerken i hver hånd; ude på
gulvet, så langt borte som hans hele

herremanden. Sgr. I. 12. H; i æventyret
|

længde evner at række, sættes en syl
råber mandni i sækken (s. d.): jeg skal

|

løst ned i gulvet; nu skal A., støttet alene
til h-, Sgr. X. 5/, jfr. Asbj. I. 276, II. 224 ; 20 på tåspidserne og trætallerkenerne
præsten puttes i en sæk og slæbes til

himmerig gennem torne. Efterslæt s. 181

;

smeden må ikke komme ind i h— , Sgr.
X. 5, Kr. V. 245, jfr. Asbj. I. 97, Grimm
I. nr. 81.82; vejen til himmerig, se Gr.
GI. d. M. I. 6, jfr. Arnås. II. 34 flg..

Maurer S. s. 198, Magyar T. s. 92,
Gonzenb. II. nr. 88; Schleicher, Litt.

Marchen s. 71 ; et ojeblik i h— er hun
drede år på jorden, Gr. GI. d.M. 1. 8. 108, sobidsken

kant, uden at falde til siden, gå ud og
slå sylen om (vestj.) ; kyst FæJ9r te hem9-
riq (D.) alm. behændighedsleg , = hviste

(s. d.) til Fanø; se himmel, salig.

himmerigsbo, no. se Himmelbo.
himmerigsløgle, no. se Maries-.

himmerigsmundfuld, no. hemgriqs-
monfui æn (vestj.) den sidste mundfuld
af noget rigtig godt og lækkert; en lækker-

Kr. VI. 244. 333, VIII. 380. 686, se tid,

jfr.Wigstr. 1.284, Cavall.Warend I. 497,
Haukenæs II. 288, Qvigstad s. 179 flg.,

Liebr. Gervas. s. 89 anm., Volksk.s. 27. 28
med mange henvisn., jfr. Strackerj. 1. 1 63,
Kuhn N. S. 196, Wolff N. S. 230.148,
Folkl. Journ.VI. 184, jfr. 192; med hensyn
til den folkelige forestilling om himmerig
el. paradis jfr. Odåinsakr, Rafn Nord

himmerigsnogle, no. hem9riqs nøw-
hr ^i. (Thy), en plante, primula offici-

nalis & elatior Jaqu.; se Mariesløgle.

Himmerland, no. Hem9llaJ (Vens.)

Himmersyssel ; dets beboere kaldes af na-
boerne: Himmerlandsrøvere, Kr. Ordspr.
502, jfr. Himmelbo.

himphamp, no. i udtr. å, de ær
æn hemphamp te æn væjrmøl (vestj.).

l?J}: ^^- begyndelsen af Hervors saga, 40 om noget, man ikke ved at nævne, som
Muller Sagabibliothek III. 249, Troværdig-
heden af Saxos kilder s. 44; „Undens-
akre" Saxo IV. s. 68 under Viglet; Rafn,
Oldn. S. I. 124, Olaf Tryggv. S. k. 76

ser kunstigt eller lojerligt ud; de ær
æn hemphamp te æn væjrmøl å stemp-
stamp te æn stampmøl (Åbenrå); han
gor æn hemphamp te æ væjrmøl å gritmr

sign. endnu Arnås. II. 33, Båckstrom i te møs (M. Slesv.) om en, der" lager sig
II. 119fig., Maurer Isl. Sagen s. 198%., unyttige ting for; jfr. fiddelomging, Gr
Liebr. Gervas. s. 62, Z. f. M. I. 64;

|

GI. d. M. II. 202. 317 (N. Slesv.), Kr. Mose
pays de Féternelle jeunesse, Mélus. IV. 7

;

— gåde: hvor holdes den fejreste jul?

konen s. 90, holde ved ; å, de ær æn hej9l

hemphamp (Røgen), en lang historie; dæ
Sgr. IX. 132. 391, jfr. gåderne i Svend so fttøw? så9n æn hemphamp i højm om 9t
Vonveds vise, Gr. DgF. nr. 18. - 2)

;

(Hovlbj.h.); de Uøw én hemphamp ice 9
borneleg: kast løk te hem9riq, el. slo

\

(Vens.) o: der kom en streg i regningen;
knyw (D., vestj.). Der laves ni små

!

jfr. himphamp, Schiitze, „grosses weit-
huller i jorden i en rad; i det første,

j

lauftiges gestelle"; Quickborn Glossar:
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,was von losem, wirrem od. weillåftigeni

zusammenhang ist"; Mi Wb. : „misch-

masch"; holl. hoepentoep, Ndl. Volksk.

II. 158. 3; se Grundtvigs Glossar til ud-

gaven af Palladius's Visitatsbog : hiffgippe,

hvor meddeles, at i Sæland bruges ordet

„himpegimpe" om ethvert underligt spille-

værk . . .; i Fyen har man det mund-

held: „hun ligner himpegimpen fra Gæ-

rup" om en sært udseende person; jfr.

himsterigeras; *dikspasser ; fiddivave, fille-

gimpe, hakkenyser, hopperikik.

himsterigems , no. hemstarigems

(Malt); hemstdrigemstar (Lb.) — i udtr.

„sidde hjemme og lave en himsterigemst

til en vejrmølle" o: foretage sig unyttige

ting istedetfor at gå ud og fortjene noget;

en himstergimster, Efterslæt s. 44, en lojer-

lig ting; se hiffgippe i ords. t. Palladius'

Visitatsbog; himphamp, hogife.

hin, steo. hin (Søvind, glds.) = rgsm.

;

dæii hin æh (Ang.) ; dæn hen æn, ve hen

æh, de hen hu9s, dæh hen man, ve hen si

(Bradr.) den anden ende; huset, manden,

siden hist; æ hen das (Agersk.), i hen

dds (Sem) o: en af de foregående dage,

forleden; æ hen æh (Sundev.) == dæh
an æh; dæh hyn si æ vol, på hin side

af volden ; dæh hijn eh ve æ hu9s (Fjolde)

den anden ende af huset; de sgi én staa

(stær) ve hin sj a véjm (Søvind s.); jfr.

Aasan, hin, isl. hinn.

hinanden, steo. kinå'n (D., vestj.,

Agger; S. Hald, Heil. h., Røgen); hihon

(Søvind s.); hina'jdn (N. Sall., HolsLbr.);

itk. hina'ht (Hmr.); hinå'dn el. hina'9n

(Vens., sj.); æwa'w (Agersk.) ; æn«'« (Bra-

derup, Valsb.) = rgsm.; di sth skøws

få hihdn (Søvind s.); di passr te hinå'n

som æ kal o æ ronavær (vestj.).

hind, steo. se hende.

hind, no. hej æn best. -dn flt. he^jar

(Vens.) hjortens hun
;
„der spilled en h— ",

Kr. I. 225. 9, 304. 7 ; de væved hjorte og de

væved hind, sts. 22. 11; fig. om en pige:

der kom en h— til mig i kammeret, Kr.V.

298; en h— stod og brændte i lys lue,

Sgr. VI. 36, en omskabt prinsesse, jfr.

Gr. Æv. II. 75; en hvid hind lokker

jægeren ind i skoven, Kr. Æv. 39 flg.,

jfr. Grimm March. I. nr. 60, Myth.^- 1093;
en hvid hjælpende h— går ivejen for

manden og deler hans mad, Kr.Æv. s. 257,

jfr. Arnason II. 334 hjarlarkolla, s. 360

30
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hind; en h— med guldkæde om halsen

er kongens fylgje, Thiele I. 8; jfr. Aasen,

isl. hind huk.; htsk. hinde, ght. hinta,

se hindbær.

hindbær, no. hihhær æn (D., vestj.,

Mors, Thy, Bradr., alm.); henbær (Agger);

hinbæ et best. -bærat flt. best. -bænn (Sø-

vind s.) ; hefibær é = flt. (Vens.) ; hehbæ

et = flt. (Sundev.) — en plante og dens

frugt, rubus idæusL.
;
„hingbær", J. T. 206

(Birkelse Vens.); — busken: „hindbær-

træ", J. T. 335 (Tønder); hihbæbdsk æn
(Søvind s.); hihbærris (Mors); hihbæsaft

de (D., Søvind s.) = rgsm.; jfr. htsk. Iiim-

beere, ght. hintperi, „beere, welche die

hinde gerne frisst", Weig.

hinde, no. hin æn -9r (Bradr.); flt.

hind (Bj. h.. Søvind s.); hen æn -9r (Ag-

ger); hej æn -9r (Vens.) — tynd hinde,

skind på mælk, jfr. flims, greddel, hide,

hindselværk; også om hviden i ægget

(Agger); jfr. sv. isl. hinna huk.; hugorme-,

ister-.

hinder, no. flt. se hånd.

hinder, no. Mhar (D., vestj.) = rgsm.

;

hå do h— å 9t? — skader det dig, vel

især mhl. sundhed, arb(^jdskraft ; hah y^r

éri9n gawn, han ær ii ah te (andet end til)

hih9 (Søvind s.); de æ dær ek noj fe

himr fuw9r (Agger).

hindre, uo.

hih9r -9r -9t (D., Malt);

he^J9r -9r -9 -9 (Vens.);

hih9 -r9 -r9t (Søvind s.) —
forekommer sædvanlig i overført betyd-

ning, især i sporgende og neg. sætninger:

de ka et hih9r ham (Malt) det kan lian

ingen skade have af; de hih9r9t et te'

ham (Lindk.) om noget ondt, der træffer

en: det var godt til ham; hwa ka de

hih9! de ka ii hih9 now9J; de hih9r9 il

ham; a ka ii fostp', hwa de ka hih9 dæf
(Søvind s.) d: genere dig; jfr. Aasen,

isl. hindra: htsk. hindern, ght. hintaron,

afledes af htsk. hinter, bagved; for-.

-hindring, no. se for-.

hindselværk, no. hins9lwærk de

(Agger); dær æ noj toq fumr, noj h— ,

te æ ka ei {i stødt.) sij, der er noget tåge,

noget hindeværk for, så jeg ikke kan se;

afledning af hinde?

hingbær, no. se hindbær.

hingel, no. se liængel,

hingst, no. Jietist æn hetist{Agevsk.);

I
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hcrist æn -ar (Bradr.) — haiihesl; den,
i

der holdt hingst, fik betalt af hver drægtig

hopppe en tønde havre, Kr. Almuesl. 1.

04. 220 (veslj.); jfr. htsk. hengst hak.;

ght. hengist, gildet hest; gfr. hangst,

hengst, hingst -= hingst; isl. med ud-

stødt -ng- hestr; springhest, urhest, vrin- i

sker, halvkarl, -kodde, -skåren.

hink, nu. herik e hest. -9 (Vens.) et
]

sting, hold i ryggen; a fék é h— i metio

jæn lor, en stikkende smærte.
i

hinke, uo.

herik -9r -9t (vestj.);

herik -9r -9t (Agersk.) ; ft. tf. -9d (Agger)

— hoppe på et ben, h— ow9r m gal

(Agersk.); læ dæn herikin wær! (Agger);

jfr. Aasen hinkra. r

hinkel, no. se hængkel.

hinkel, no. herik9l æn (D.); hetik9l é

hirre, uo.

her -9r -9t her9t (D., Agersk.);

hér9 -r hér9 her9 (Vens.);

hijr -9r -9d (Lild s. ; Løgst.) —
de her9r i æ hals, får æ bryst (vestj.);

de her9r så, væn æ host9r (Vlb.) om den
rallende lyd af slim i luftvejene ved ånde-

drættet; jfr. Kalk. hirle; hire, gabe.

his, bio. se hist.

hise, uo.

hi^s -9r his9d el. hijst \his9d el. hijst]

(Thy);

hijs -9r -t -t (Agger);

is9n -9r is9nt issnt (Vens.) —
snappe efter vejret (Thy); han hijst æt9r

hans ån (Agger); kotn hijsin , komme
pustende ; haj is9n9r æt9r hans å,j (Vens.)

;

formen his forekommer nok også (Thy
og Sall), se hige ; — føle en gysen i krop-

best. -t flt. -9r (Vens.); hetikdl et (Ager- 20 pen (Sønderj.) Mb. efter Outz.

skov); hifikal et (Bradr.) — 1) et uforme-

ligt stykke, mest af fødevarer, æn h—
brø, tvdst; do fæk æn guw9 h— ; også

om et stykke træ (D., Sønderj.); et dår-

ligt stykke klædemon, kåbe, troje, sjal

(Vens.), jfr. humpel. — 2) et svagt men-
neske (Vens.).

hinkelben, no. heijkalbijm æn (Ag-

ger) øgenavn til den, som hinker.

hiske, uo. hijsk -9r -ad -96 (Agger)

i udtr. : de iva noj, dær hisk9d noj, o

:

det var noget, som battede, som forslog.

hisse, uo. hes -9r -9t (D.) heise;

h— åp, niJ9r; se hejse.

hist, bio. = rgsm. ; men forekommer
vistnok kun i forbindelse med andre små-

ord; dog: ja his ser jeg segl, Kr. II.

156. 15.16; „no, hes hå vi dem oldsam-

hinkepot, no. herik9påt (Valsb.) en so men". And. Bars. ; hest å hær {^Md\å\i.);

borneleg, paradis.

hinnes, steo. se hendes.

hint, uo. se hente.

hintin, to. se henten.

hip, no. se hyp; udrbso. se hyp.

1. hip, no. i udtr. de æ hip som hap
(Vens., alni.) o: det ene er ligeså godt

som det andet.

2. hip, no. hep é (Vens.) — 1) en lille

hes å hiJ9 (Ry) ; hest å hiJ9 (Hornb. s.) ; his

å hær 9po strån(\j\\ås.)', hist å /w(Ang.);

hijs o hær, hijs åp o hæniJ9r (Agger) ; de

leq9r bodd his å hær (Lemv.) ; de lo så9n

hist9n få Jiær (D.) o: i uorden; han hb

snak9t åp å nip å hes få de hiJ9 (Gjern

h.) o: op ad vægge og ned ad stolper;

„hun wa jo så raøj fåle begauet . . . å

hes få de hie", Yuelb. 40. 77 o: og mere

rask flytning; se hyp. — 2) et snap 4o af den slags; heshæn el. -te« (Søvind s.)

efter ånde; haj ga e par hep, så war 9

fåbi'c !

hippe, uo. hep -9r -9 -9 (Vens.)

flytte sig kun ubetydelig af stedet: hep

dæ let! se hyp, måske samme ord, jfr.

yppe; ,^haj lo å hep9 å %vrep9 å ku ene

fal i sown" , Grb, 203. 12; snappe efter

vejret (Vens.).

-hippet, tf. se for-; heppen, hyppig;

jfr. Aasen, hipen, fuld

spændt.

hirme, uo. (Sønderj.) Mb. = helme

(s. d.).

hir, no, se hyrde.

histhen, -henne; hésnp (sts.); „hisop a

hæhnier", Blich. Bindst. ; hésåp (Søvind

s.); „no wa di samled hesoop åll trej",

Tkj. II. 12; his- el. histomr, -omr (D.).

historie, no. histå'r9 æn -r (D.) =
rgsm., fortælling, æventyr, tit: logn; u-el

do sej o hør o fllJ9r a hans histå'ri9r?

(Agger) logne; også: de blyw9r ham æn
kåsbar histå'r9 (vestj.) o: det bliver ham

af forventning, 50 en dyr sag; et æventyr sluttes: dær wår
æn mart, dær håd æn par kal; no hår

a fåtol de hal! — en anden fortsætter:

mæn no æ di bldw9n æn par stomr stud,

å no æ dæn histå'ra ud! eller: snep snap
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snud^ no æ dæn histå'rd ud, tep tap

tøn, no ha do hdgøn jæn Uså låri, o liså

trå'fi, mæn et sjæl dæn sam! (vestj.); i

sagn og æventyr forekommer ikke sjælden

det træk, at en person ved at fortælle

en historie (en drom) i et selskab røber

den tilstedeværende udådsmand, se så-

ledes Kr. IV. 305, Sgr. XII. 123. 176, Gr.

GI. d. M. III. 117, Efterslæt s. 54, J. K. 335,

jfr. Asbj. II. 30, Urdsbr. V. 172, Folkl.

Journ. IV. 324, Gonzenb. I. 27. 132, Ma-

gyar Tales s. 129, jfr. gr. historia ; fortælle;

bibel-, jule-, røver-. x

historiebog, no. histåydhpq æn (D.,

vestj.) bog med fortællinger; æn kon h—

.

-hit, no. se på-.

hits, no. hets æn (D.) i udtr. sæt

æn h— o æ jan, et smedeudtryk, gore

jærnet hvidglødende, når der skal svejses

;

jfr. htsk. hitze; hed; sveise-.

hitte, uo.

het -9r -9t (D., vestj.);

hæt -df hæt hæt (Agger);

hæt el. het -ar -a -a (Vens.);

hedt hetdr het het (Vlb., Ang.);

het -sr hedt het (Agersk.)

;

het -9 het het (Søvind s.) —
1) finde, alm. i Sønderj.; vistn. sjældnere

i N. Jyll.; a Ica et het dt (D.); å int hun

di het 9n (Valsb.) ; a ha il het hjæm (Sø-

vind s.) finde hjem; a ha hwærhdn het

9t en fin 9t (sst.) stærkt udtryk: det er

blevet helt borte! — 2) overført: het å

(Agersk.); het o (D., vestj.); hæt åpå'

nu9 (Vens.) finde noget, som man har

søgt i tankerne; han ha h— o gråw
moj (D.) udfinde, gore mange knuder;

han ha nåh hæt ow 9r, dæn hal! de æ
dæn stost lown, do ha hæt å'p; a ha eh

hæt uwd å 9r (Agger). — 3) i Vens.

også i betydn. : træffe; haj het ham, han
traf ham (med bolden) ; — Jfr. Aasen isl.

hitta, finde, træffe; eng. hit.

hittegods, no. hetgos de (D.) ==

rgsm.

hittevægge, no. Mb. se hedevig.

Hittum herred, no. se Hvitting.

hiv, to. se hoj.

1. hive, uo. hiv -9r -9t (Lindk.) ; nt.

hiv9r (D.) — hige, attrå stærkt; han
hiv9r at9r o fo 9t (D.); æ hypr stor å

hiv9r! — hwa hiv9r di atdv? — apr o

kom hen æn an stæj (Lindk.) ; han hiv9r

gråw at9r æ æn (D.), også: hiv at9r æ

dn (D.) snappe efter vejret; de hivdv får

æ bryst o' ham (D.)
;

jfr. hige, hirre, hise.

2. hive, uo.

hiv hiv9r [hev hev9n^ (D.);

hif [hivdr^ hef hevdn (Vejr.);

hijb -dr hæb hæp9n (Agger);

hijb -9r -t -t el.

hijhdn -9r -t -t (Vens.);

hiv -9 hev \hev9)%\ (Søvind s.);

hif hif9 he9f hefdu (Sundev.) —
1) rykke, flere samtidig, i et tov, hale i

et reb, trække stærkt; hiv åp, in; hiv9

håh, rashd håh (vestj.) opsang; når flere

arbejdere slår med en rendebuk eller

jomfru, kan synges ud: hiv å'p, jæn!
hiv åp, tåw! . . . hiv åp, tol! et slag for

hvert tal og derefter tilsidst: hot åp, o

sæt! (Malt), så hviles der lidt; jfr. Fb.

Bondeliv s. 364; hijp9n no isæhi! (Vens.)

hiv nu i sækken; a fæh ham hibdnt å'p

(smsts.)
;
„a hivæ te mæ de villest a kan".

And. Fisk. ; hiv sæj åp ve æ årtn (D.)

løfte sig op. — 2) kaste; hiv mæ di

nej9ge (neg) hærå'p! (Søvind s.). — Jfr.

Aasen hiva; eng. heave; beslægtet med
hæve, isl. hefja.

hivehandel, no. i udtr. de vær
(vorder) te hjvhaml (Agersk.), om en

sygdom, som bliver langvarig, se l.hive.

hiver, no. hiim- æn (D., vestj.) —
1) vi håd æn stow9r h— å æ norvæ'st,

vi håm mæ æn stærh symn h— , vi for

æn h— ; stærk blæst, storm, forøvrig klart

vejr. — 2) en lusing. (Malt).

hivert, no. — 1) slag; „hon ga

ham en wældi hibdrt me greh9n øtv9r

nahi" , Grb. 128. 47. — 2) han hår æn
wældiq hip9rt (Agger) o: en rus; også

vestj. alm.; jfr. Krist. Gadespr. ; afledt

af hive? se hib.

hivl, no. se hjul.

hivning, no. hioudri æn (Holmsl.)

vi fæh æn gow9 h— el. hivdti, såmeget

man kan slæbe til sig.

hioje, no. Mb. se kalvehoj.

hjab, to. hjab (Vens.) forhippet; do

e så møj hjab å])0' 9; haj kam så hjab

å trow, de haj shtil hat i ændri, en lækker-

bidsken; se hjag.

hjabber, no. hjator æn (vestj.);

hjebdr el. hjab9r æn -9r (Agger); Itjævør

æn (Mds. h., vestj.) — megen, tåbelig

og utydelig tale, dær ær såddn æn hj—
0' dæm (vestj.) de fører såmegen dum
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sladder ; æn ka et hør få hjævar o kncevsr

(vestj.) o: for megen tale, som føres af

alle i munden på hverandre, jfr. Kr. I.

83. 2; også om personen: de ær æn
hjawr i hin (vestj.); e hjapdr (Vens.);

hjade, no. — 1) hjåd æn (Mds. h.);

[jæd] (S. Hald h.)
;
jdi æn (Røgen)

;
jæd æn

best. -ddn (N. gams)
;
jqr et (Agersk.) —

en fårekrybbe med fire ben og spoler,

som sættes i fårestien, at fårene kan
ham ka æn ek sæd ætdr, de ær æn komme til fra begge sider, — 2) hjåd
hjrpdr el. hjapar (Agger) == hjabreskaft, æn (Thy); jgi æn (D.) et langt, smalt
-gasse; so hjobber. kvindfolk, med bibetydning af at være

hjabberistunt, no. hjavdristo-nt æn lidet pyntelig i klæder (Vens.); skiden-
(vestj.) -- hjabreskaft. lo færdig kvinde (D.). — 3) hjå æn (Vens)

;

hjabberske, no. hjaparsk æn (Løg- \ hjåd æn (N. Sams); hjåi el. hjåd æn
stør) en kvinde, som fører megen og

'

(Lindk.) en fjantet, tåbelig person (Hors.)

;

løs tale; også to.
|

et fjog (Lindk.); „hæråm mæ æ hjaj!"
hjabe, uo. hjåv el. hjåq -sr -9t (S.

\

så æ dræti, han danst mæ hans mumr
Hald) gabe, drive; htva stor do å hjåqar (Fly), Sgr. II. 124. 589. — Jfr. Aasen jøta,

(^i^^'? isl. jata huk. krybbe, foderhæk: Rielz
hjabet, to. æn hjåvd knæji (S. Hald)

\
s. 121 eta, jeta; er mulig beslægtet med:

dum, fjollet fyr. i æde; om betydn. 2. 3. hører til dette
hjabmundet, to. hjåvmumt (S. Hald)

{

ord, er mig usikkert,

åbenmundet. 20 hjadet, to. jajd (D.) skidenfærdig i

hjabre, uo. klæder, om kvinder.

hjavsr el. hjævdr -ar -st (vestj.); nt. hjadevorn, no.

ft. tf. hjavrdr (Vejr.);

hjahdr hjabrdv hjaprsd (Mors, Thy);

hjebar -9r -t -t el.

hjapdr -dr -t -t el. ft, tf. -då (Agger);

hjapdr hjaper hjapdr hjapdr (Vens.);

hjavd -rd -rdt (Søvind s.) —
snakke meget og utydeligt, o hjavdr å'p,

gå h— (Vens.)

uordentlig i klæder.

hjadre, uo.

hjaddr hjadrdr hjadrdt (vestj.); ft. tf.

hjadrdd (Lild s.);

hjadr nf. nt, ft, ; tf. hjadr (Vens.) —
pjatte, føre tåbelig snak; å hjaddr å'p

(vestj.); j,wi sa å hjadrd å ha d gåt"

,

føre megen og tåbelig tale; læse utyde- »o Grb. 49, 140, vi sad og snakkede og havde
ligt og jasket; de ær æn fåh oy tej dr

\ det godt; jfr, hjabre.

o hjébdr å'p (Agger); dær æ såddn æn
hjavrdn o dæm (vestj.) såmeget vrovl og
sludder ved dem; jfr, hjadre, hjafle,

hjaldre, hjappe, hjover, hvibbre.

hjabredadder, no. hjavdrdaddr

(Andst) el. hjaldrdaUr, en uordentlig, vrovlende person,

hjappet person, hjadrekar, no, hjqdrkår e (Vens.) =
hjabregasse, no. hjavargasd cl. -gos hjadregås.

æn (vestj.) = hjabreskaft, 40 hjadrevorn, to, hjaddrworøn (Lild s.)

hjabresaks, no, hjamrsaws æn \ sludder- og sladdervorn.

hjadregås, no. hjadrggs æn (Vens.)

sladderkælling.

hjadrehals, no. hjaddrhals æM (D.)

sladdertaske.

hjadrehoved, no. hjqdrhud é (Vens.)

(Lindk.); hjævdrsaws (D.) kvinde, som
fortæller løst og fast,

hjabreskaft, no, hjavdrskawt æn
(vestj,) en person, som fører megen og
dum tale,

hjabreskank, no. hjapdrskå^k i

(Vens.) = hjabberskaft.

hjadder, no. hjaddr æn (vestj., Ag-

hjaer, no. se hjadder.

hjaflfel, no. hjafdl æn (Holmsl., Thy,
Mors) sjusket person, sladderkælling; se

hjampel.

hjafle, uo. hjafdl hjafldr (Thy, vestj.)

— 1) sladdre op, o hjafdl å'p (vestj.).

— 2) han ka hjafdl æn stvær hdpdn æste'

(Thy) rive en hel mængde arbejde fra

ger); hjadr best. -9 (Vens.) — 1) pjat, so sig, men det er dårligt; han hjafldr å

tåbelig snak, jfr. by-, hjidder-, kvinde-.
;

(Thy) går rask.

— 2) åbenmundet sladderhank, nopr a i 1. hjag, no. hjqq e (Vens.) et angreb,

sear de a wed, så ær a da ei^dn hjaddr
j

stik med hornene efter en; se hjage.

(Lild s.).
j

2. hjag, to. hjqq (Vens.); hjåq (Mors);
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hjaq el. hjav (Hmr.); hjåq i ad (Mors)

om hesten, der er for ivrig i tojet; hål,

do æ så hjav (Hmr. li.) du er for ivrig,

har for travlt; haj æ hjaq ætir 9 el.

åpg 9 (Vens.) lysten efter; se hjab,

hjovethed.

hjage, uo. hjaq -ar hjaqt hjaqt (Vens.)

om tyre, stude, køer, gasser: fare på

med hornene el. næbet, gassen hjaqar æ
kati; å hjaq i, kaste omkring med fodret ; lo

også om msker: slå efter; se jage.

hjaget, to. hjava (Århus egn) halv-

tosset, flyvegal; jfr. hjovethed. \

hjagger, no. hjaqar æn (Vens.) en

slusket person, om kvinder,

hjak, no. uo. se hak, hakke; stam-i.

hjald, no. se hjald.

hjalde, no. hjal æn (Lb., vestj.) en

mager gammel ko; et slet kvindfolk, en

sluske; „hæro'm hjal!" så drærian, han 20

dånst mæ hans mowa (Gjern, h.), se hjade,

hjolde; i stedrim, ,Kruwslund hjald", Kr.

IX. 128. 337 (Herning egn).

hjaldepæn, to. hjæljjæn (vestj.) iført

gode klæder, men på en uordentlig

måde.

hjalder, no. hjalar æn (Lønb., vestj.,

vestslesv,); itk. (Vens.) — 1) klynken,

klagen, megen tale; dær æ sådan æn
\

hj— O" hin (vestj.); vrovl (S. Hald, Vens.), 30

— 2) tåbelig person, fjog (Vens). — 3)
'

hjalar e (Vens.) pjalt, tyndslidt klædnings-

stykke; é hjalar klæj (Vens.) en pjalt

klæde; hwans æ de for æn sola hjalar,

hun hår øwar æ huwa ? (Agger) påhængt,

ilde passende stads (S. Hald, Vens.) — 4)
stor kvinde med pjaltede klæder (Kol-

I

ding); en pjaltet el. vrovlende kvinde-

person (alm., vestslesv.); se hjaldre.
1

hjalderdaller , no. se hjabre-40

dadder,

hjalderhæl, no. hjalarhæl æn (Andst)

en person med uordentlige, pjaltede klæ-

der, om kvinder, sekan æn h— hon ær,

æ træwl slævar om æ hæl o hen.

hjalderkjæbe , no, hjalarkæb æn i

(Mors) en sladderhank; også: hjalarhals 1

(Mors). i

hjaldervorn, to. hjalworn (Mors)

sladdervorn, som intet kan betros, so

hjalderværk, no. hjalarwærk e !

(Vens.) påhængt stads, der ikke pynter,

men ligner pjalter; go klæj i no h— , \

ussel tyndt toj. I

hjaldre, uo.

hjahr -ar -at (vestj., vestslesv.) ; ft. tf.

-ad (Agger);

hjalar hjalar hjalar hjalar (Vens.) —
1) klynke og klage og være påtrængende

med sin klagen; hun stor å hjalrar; han
hjalrar o æ kål, driver på karlene ; hjalar

å'p (Vens.) snakke op ; føre sladder (Thy,

Agger), — 2) (jg å hjalar i at (Lindk.)

gå skiden og slusket i sit arbejde; hun
gær å jalrar i jet skørt (vestslesv,). Jfr.

Aasen, hjala, huje, skråle; isl. hjala. tale.

hjalder, våbenklang, se Egilson; bjaldre,

pjaldre, svaldre.

hjaldret, to. hjalara (vestj., Andst,

Gjern h.)
;
jalara (Agersk.) — uordentlig

påklædt; han gor så h— , te de ær æn
skam (Andst); se h— uj (Låsby s.); æ
klæar hæfiar så jalara om hin (Agersk.).

hjalke, uo.

hjalk -ar -at (Malt h., Ribe);

jalk -ar -at (Agersk., vestslesv.) —
1) gå å jalk i æ døn (Agersk.) ælte,

træde igennem den tynde jordskorpe; jfr,

alke, hølke. — 2) hjalk i at, arbejde

med besvær uden at man kan komme
igennem; slå urent skår, om leen (vest-

slesv,); også: hakke og stamme i sin

tale, uden at kunne få ordene frem; se

halke, — 3) jalk -ar -at (Elbo li.), æde
forslugent; han jalkat i' sæ som æn
stårk, se holke.

hjallen, to. se balden.

hjalp, uo. ft. se hjælpe.

hjalt, to. se hjålt.

hjalte, no. se lijålte.

hjamme, uo. betænke sig; sid nu

ikke og hjam ved det! Kr, Ordspr,

s. 115.

hjampe, no. — 1) håndelag, alle de

bevægelser, man gor ved at arbejde; han

hår æn søla sær hjamp o at (vestj.) o: et

dårligt håndelag, han tager lojerlig på

det. — 2) hjarnpi æn (Vejr.) en halv-

tosset el. uordentlig kvinde.

hjampel, no, hjampal æn (Mors,

Lysg, h,) en, der går klodset ; et klodset,

udygtigt kvindfolk
;

person, som er uor-

dentlig i klæder; som spotteord: de Søn-

derherreds hjampler, Kr. IX. 101. 85; se

hampel, hjaffel, hjompel.

hjarapelig, to. hjatnpla (vestj.);

hjampala (Mors) — uordentlig; kom h—
fræ at; hun sir h— ud.
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hjamper, lo. hjantpar (Løgstør) fa-

rende, uordentlig.

hjamperhovedet, to. hjamp9rhuw9d9
(Løgst.) om en farende og uordentlig

f person.

hjamperi, no. hjampsri'^ de (D.)

dårlig, klodset arbejde.

hjamperskank, no. hjampdtskati/c

æn (Løgst.) en farende, uordentlig person.

hjane, no. no. se hjari,

-hjanet, tf. se for-.

hjangel, no. hjandl et (Bj. h.) slud-

sket, uordentlig kvinde, et sæ hj—.
hjanglehoved, no. hjatidlhom [et]

(Hornh. s.) uordentlig kvinde.

hjank, no, hja^k .æn hjurilor (D.,

vestj.. Malt; Vrads h., Løgst.); hjårjk i

best, -i flt. hjåtik (Vens.; Han h.); hjarik

hjampling, no. i udtr. æn hjamp- lo æn -9r (Thy) ; hjatik æn -9r (Mors) —
hris jæn (Mors) en slusket person.

hjamse, uo. hjams -ar -t (Vens.)

= hjamske.

hjamset, to. jamsø (N. Slesv.) om
mad, der ej er ret behandlet, sejg væl-

ling, blød [klumpet] grød; se hjamsk,

vamset.
_,

1. hjamsk, to. A^'amsA; (D., Vejr., Ag-

ger); jamsk (Agersk., Bradr.) — 1) utidig,

1) en tjavs af levret blod, en nedhæn-

gende kødtrævl; kan vel også bruges

om mælk og øl, når det er slimet og

klumper sig; blém løbdr i Jijåtik (Vens.)

i levrede tjavser; i hjåtik cø' (Vens.) en

kødtrævl. — 2) æn hjå^k (Vens.) et

langt kvindemenneske, som klæderne hæn-

ger hjasket om; i hjåtik (Vens.) en lang

dreng; i el. é séh hjårik, en skrantning.

upasselig, når man er kommen for tidlig 20 om msker og dyr (Vens., Han h.); æn
op, ingen mad har fået, eller dagen efter

et gilde; mindre stærkt udtr. end ølsyg

(D., Sønderj., Thy, Mors, Lysgd. h., Andst)

;

æ ær så jamsk som æ hai såwdt ve æn
stodæ'nt i nat (vestslesv.) ; do æ hjamsk

får æn køs o fg (vestj.) siges til den,

som gaber; ,no ka I nåk tænk, te a

bløw lidt hjamsk øwvi^e de hie", Tkjær
II. 87 o: utilpas over det, kjed af det;

syqøh hjarik (Agger) sygelig person; æn
hjarik (smsts.) spærlemmet person.

hjanke, uo. hjå^k -9r -d (Vens.)

hjårik å'p, hoste slim op.

hjanner, no. se hjærne.

hjannie, uo. hjani -dr (Mds. h.) om
kvinder: grine, fjase på en usommelig

måde; jfr. 2. hjante.

1. hjante, uo. hjant -dr -at (D. ; Sall.)

ligeledes om maden : de smqqør så jamsk 30 gg å hjant mæ dt; huddn ær 9t, do ggr

(vestslesv.) flovt, usaltet, jfr. nordfris

jamsk, Outz. ; dvalg, hjein; halv-. — 2)

halvtosset (Holstbr., Mors).

2. hjamsk, no. to. hjamsk i (Vens.) —
mundfuld, bid, som rives til sig; komn
tu e hjamsk å ku9nt o: rev en mund-
fuld til sig af kornet; se 1. hjamske uo. —
2) en person, der er ilsindet, kort for

hovedet; en sluske; også to.; hon ær
e réjt9 S0I9 h— , slem til at slå istykker, 40

flyvende, farende.

1. hjamske, uo. hjamsk -9r -9 (Vens.)

spise slugvornt og svinsk =- hjamse ; hqj

hjatnsk9r i' sæ, sluger i sig; hqj hjarn-

sk9r ij 9, jasker med arbejde; jfr. Rietz,

gamsa, hvor også former, jamska, jomså
findes, efler skal det sammenstilles med
Aasen, hamsa? se hjavse.

2. hjamske, uo. hjamsk -9r -9t (D.)

gabe og være utilpas.

hjamskvorn, to. hjamskwotm (Vens.)

begærlig, som vil have alt, hvad han ser;

gore noget h— , slusket uordentligt.

hjan, no. se hjærne.

o hjaåt9r a'd? (D.) gå uordentlig med
hvad man har i hænde, sjuske, spilde;

hun stgr å hjant9r te 9n, we 9d (Thy)

bærer sig uordentlig ad; se fjante.

2. hjante, no. hjant æn -9r (D.) ; hjanti

æn -9r (Thy, Sall.) — fjante (s. d.), kåd

tåbelig kvinde.

hjanteri, no. hjant9ri'j de (Mors)

Qaseri og uorden, om kvinder.

hjanterov, no. hjantrow æn (D.) =
hjantskah æn (D.) alm. skældsord til en

sjusket person.

1. -hjap, no. findes kun i en enkelt

smsætn. vanhjap, og betyder: lykke; jfr.

Aasen heppa, isl. happ, held, lykke ; eng.

hap, happy.

2. hjap, no. hjap æn (Thy, vestj.); itk.

I

(Sams, Vens.) — en mindre del af noget,

I

tit om tynde el. flade genstande, en h—
50 brød, papir (Thy); haj tor e hjap å fmn

(Vens.) han tager en mundfuld mad; han

tuw æn f)0W9 h— å 9t; han hår æn h—
pæri (vestj.) en slump; en forkfuld hø

(Sams); æn hjap høJ9 (vestj.) en tot hø,
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også Mors, Bj. h.; han ga æn hjap te dd

(Mors) om arbejdet: tog rask fat på det,

men forlod det atter; trækker det op til

regnvejr i høsten, komdr dær æn gråw
jap å' falk (vestslesv.) o: travlhed; jfr.

happen. Mi Wb., „bissen",

3. hjap, to. hjap (Vens., Han h.) fa-

rende, rask i grebet, ubesindig; den ene

hest er h— , når den rykker for den
anden; se hjip-.

hjap-i-kjær, no. hjap-i-kqr æn (Mors)

= hjappekræmmer.

hjap-i-lort, no. hjapiluai i -lu9t

(Vens.) = hjappekræmmer.

hjap-i-stage, no. hjaplståq æn (Thy)

= hjappekræmmer.

1. hjappe, uo.

hjap hjapdr hjapd (Vens.; Sams);

hjap) hjapd hjapøt (Søvind s.);

hjap hjapdr hjapat (D., vestslesv.); ft.

tf. -9d (Agger, Lild s.);

jadp japdr ja2)9t (Agersk.) —
jage og jaske med arbejde, tale, hvad-

somhelst, med pludselige indskydelser,

uden villie og tanke; han hjapdd te å

så 9d gal (Lild s.) ; hun hjapdd te' o så »r

(Agger) det for hende ud af munden;
hjap te å gøjd nowdj ; a hjapdt te å helt

et hal faj mjélk i grydn (Søvind s.) o:

jeg gjorde det på slump; han hjaj)dd te

dd å gbw æn skit hajdl (Thy); han hjapdr

mæ dt (vestj.) ; han gædr oltidr å japdr
å' falk (Agersk.) skynder på ; han hjapdr

hans pæri hen (vestj.) klatter dem bort;

å hjap te' nm dt (vestj.) gore noget uden
overlæg; å hjap i' sæ (D.) spise maden
skyndsomt og uordentlig, ligeså Søvind s.

;

de hjapper midt i det, ligesom de Sor-

ringer, Kr. Ordspr. 511 (Gjern h.); do
ma ene se sånt å hjap ic d; a wel ene

ha de', do sånt hå sat å hjapd i (Vens.)

;

o: det du har siddet og jasket i; — så

hjapper jeg et af dine får i mig, Sgr.

VII. 194, sluge, ligeså Støvr. ; se for-;

er mnt. japen el. jappen, Sch. Liibb.,

snappe, beslægtet hermed? — se hjoppe.

2. hjappe, no. hjap æn hjapdr (vestj.)

;

hjap æn -dr (Agger); hjap el. hjapi æn
(Vejr.) — hjappende person; se hjip; i

en stedremse: de Villersø „hjabbine",

Kr. Ordspr. s. 509 (N. Herred, Randers),

er sagtens en form heraf.

hjappearbejde, no. hjaparbdd (D.)

uordentligt hastværksarbejde.

20 V

I

hjappegal, to. hjapgal (Thy); jap-

I

gal (Agersk.) — opfarende, hastig til

I

vrede.

j

hjappegod, no. hjapguwd (vestj.);

' ^ø(^P9¥V (Andst); japggi (vestslesv.) —
gavmild på en tosset måde.

hjappohugge, uo. hjaphoq (Andst)

siges om den, der ikke „holder hug",

I

når der slås græs.

10 hjappekræmmer, no. hjapkrænidr

æn -dr (vestj.) hjappende person.

hjappelig, to. hjapld (vestj.), han
kåm så h— fræ dt, pjanket, uordentligt,

hjappelighed, no. hjapdlihepd (vesl].)

i udtr. som: a så dt i mi h— _, ubetænk-

somhed.

-hjappelse, no. se for-.

hjappenakke, no. hjapnak æn (vestj.)

hjappekræmmer; den sølle hj— , Kr.

384, person, som forsnakker sig.

hjapperi, no. hjapdri'j de (vestj.);

japdri'i de (Agersk.) — uordentligt hast-

værk.

hjapperov, no. hjaprow æn (vestj.)

== hjappekræmmer.

hjappeskaft, no. hjapskawt æn (Sal-

i

ling) = hjappekræmmer.

1 hjappeskalle, no. hjapskah æn -r

1

(Sall.)
;
japskald æn -r (Agersk.) = hjappe-

30 kræmmer, se hjanterov.

I

hjappeskjon, to. hjapskon (vestj.)

j

pyntet på en sjusket, uordentlig måde;
1 jfr. hjaldepæn.

hjappeskrædder, no. hjapskrhr i

:
el. æn best. -skrhn (Vens.) = hjappe-

kræmmer.
! hjappesnak, no. hjapsnak de (vestj.)

pjat, vrovl.

I hjappet, to. hjapd (vestj.); japa

40 (Agersk.) — uordentlig, farende, frem-

fusende; skiden (?), „de wa kålt å hjappe

ujenfå", Tkjær. II. 79; se for-.

hjappetravl, to. japtravdl,h[o. -travdlt

(vestslesv.) om den, som har travlt på

en sansesløs måde.

hjappetrug, no. hjaptråw el. hjapi-

trå'w æn (vestj., vestslesv.) = hjappe-

I

kræmmer.

i

hjappevorn, to. hjaptvorn (Thy,

50 Mors; vestj.); hjapiworn (Vejr.) — som
ikke ved hvad han vil, pludselig forandrer

beslutning, som ikke giver sig tid til sit

arbejde; ubetænksom i tale; hjapwonhejdd

no. (vestj.) = hjapperi.
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hjappeværk, no. hjapværk de (vcstj.)

jasket, slet arbejde.

hjar, 110. se hjadder, lijord, hjærne.

hjari, no. hjåri æn (Holstbr., Mors,

Agger); hjqn æn hest. -9w flt. -»r (Vens.)

^ }>3åli (Hlmsl.), hjåni (Vind s.), om kvin-

der: fjantet, slusket, uordentlig; også som
uo. : go å hjåri i at el. mæ dt, se hjante;

mulig burde ordet opføres som hjarne;

jfr. formerne: hån, hår^hoxw, åeio^hjon-

worn (Vens.) uordentlig i klæder, om
kvinder.

1. hjarm, no. jarnt [æn'] (Vlb.) en

flok, æ fådr gcedr mæ æ jann; se hjørm,

hjørmc.

2. hjarm, no. hjarm æn (Malt, Andst)

klage, stcij, allarm.

hjarmbatte, no. jarmhatd æn (Ager-

skov) en, der jamrer meget og intet

duer til.

hjarme, uo.

hjarm -dr -dt (Malt);

jarm -ar -9t (Agersk.) —
1) æ kivinfålk hjarmar å'p; sådan som
di hjarmar (Malt) rejse hojrøstede klager,

gore stoj, allarm, skænde meget (Malt,

Agersk., vestslesv.). — 2) i travlhed, for-

haste sig; omsætning af jamre? jfr. Rietz,

jarma, „vråla, skrika"; Aasen, jerma,

bræge, isl. jarma, det samme, se sjarme.

hjarmstilt, to. jarmstilt (vestslesv.)

stedt i vånde, jamrende; se jammerstilt.

hjarne, no. uo. se hjari.

hjarre, se hjorde.

hjart, no. se hjærte.

hjask, no. hjask æn (vestj.), også

formen tjask skal forekomme. — 1) en

tjavs af sammenløbet blod, af skind på
mælk og fløde, jfr. lijank; de lo nowa stowa

hjaska skin i velarian (Søvind s.); o spøt

æn h— , en stor slimet klat; dær fiywar

æn h— hyja å, når man kører læsset

hjem; læ mæ fo æn h— o tar å'p mæj,,

en pjalt; hun tg æn gamal hjask å tarat

hoarat ow mej (Søvind s.) o: en våd,

skiden pjalt; „hon skul næ se me di

hjask, di a tow hyt å" , Grb. 96. 10, hun
skulde nære sig med de pjalter, de andre

to kastede af. — 2) hjåsk æn best. -an

flt. -ar (Vens.); hjask æn -ar (vestj.);

hjaski æn -ar (Løgstør) en urenlig,

skiden kælling; i en byremse: di

Adsersbøl brasker, de Hyldelund hjasker

(Lindk. s) ; Twil hjaskar, Sgr. II. 89. 423

(Gjørd. 11.). — 3) de ær æn fåla h—
ida'w, regnvejr og sølet føre. — 4) hjask

æn -ar (Vens.) et dårligt, forslidt, ilde

medhandlet klsedningsstykke.

hjaske, uo.

;
hjask -ar -ad (Agger);

'' hjask -ar -a (Vens.; vestj., alm.);

i
hjasi -a -at (Vor h.) —

I

1) omgåes uordentlig med, tiljaske, af-

10 jaske; jask sin klæar te (M. Slosv.); hun
ær æn fola jen te å hjask kléjar o'w se

(Søvind s.); go å jask el. hjask i at (vestj.)

gå uordentlig påklædt, el. være uordent-

lig med arbejde; å hj— med pigerne

(Vens.) om usommelig omgang; sija no,

I jaskar ve', I ka hlyw færa ! (D.) o

:

skynder eder, dog med betydn. af, at

[

det er det samme, om arbejdet ikke

I

bliver gjort ordentlig. — 2) gore skiden;

20 a ho fot min howsa hjaskat så grémt

néjandm {Søvind s.)', om vejret: de hjaska

niar (Vens.) o : der kommer tøsne, slud. —
3) færdes idelig; han leqar ålti o hjaskar

omkre'ri o æ lanvæj (vcstj.); — jfr. Rietz,

jaske, „gå matt och långsamt; gore något

i hast"; nordfr. jaske, juske; i ordlisten

'

i Tauchn. udg. af Robert Burns Poetical

I

W^orks: forjeskit, ,jaded with fatigue".

I

hjaskehoved, no. hjasihowi et (Vor

30 h.) uordentlig, hjasket person.

hjaskeri, no. hjaskari' de (Søvind s.,

alm.) - rgsm. ; uordentlig færd.

hjasket, to. hjaska (Søvind s.) skiden,

sølet, om føret; de sir jaska ud (D.)

om urenlig mad, skident hus; se af-, til-.

hjaskevejr, no. hjaskivæjr (Hanh.);

hjaskwer de (vestj.); hjqskwæjle æn (Ag-

ger) — tøsne, slud.

hjaskevorn, to. hjaskwbran (Vens.)

40 skiden, uordentlig ; de sia så hjaskworant

det ser så uordentlig ud; de e såmø' é

hjaskwbran wer ida' o: sludfuldt vejr.

hjask-i-tmg, no. hjask-i-trå'w æn
(Løgstør)

;
jask-i-trå'w (vestslesv.) uordent-

lig kvinde.

hjaskværk, no. hjaskicærk æn (Ag-

ger) = hjaskeri.

hjaskøre, no. hjaskør et (Randers

egn) skæo., uordentligt kvindfolk, se Sgr.

50 XI. 214.

]

hjasse, uo. hjasi (Vor h.) fare stun-

desløs omkring uden at få noget udreftet,

' han hjasia ve'; småskænde; ordet usik-

kert, se hjaske-.
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hjassel, no. hjasd oen (Han h.) — 1) ! hjawst (Vens.; Hanh., Mds. h.) gribe usik-

en sluske, også to. hjashd i klæder; om I kert, snappe efter, som et barn (Mds. h.)

kvinder. — 2) æn hjasd kle (Lild s.) hwa sehr do å hjaws^r ætdr? — hjaws

toj, som er forjasket og hænger slattel i
i dr (Holstbr.) gribe uordentlig, så her,

om en.
|
så der; æ kyjdr hjawsar i æ gres (Holmsl.)

;

hjasselværk, no. nøj søb tøn hjas9l- ' en dårlig slåkarl gpr å hjaws9r i 9t

wærk (Lild s.) om toj, dårligt, uordentlig (vestj.); totterne, som bliver stående,

vævet.

hjat, no. se hjærte.

kaldes hjawsdr; hjaws fødn i' sæ, h— i

fat (Vens.); gore sit arbejde uordentlig;

hjat, no. hjat e el. æn flt. -sr el. i<> hjaws mæ dd (Mors; Han h., Vens.);

hjat (Vens.) — 1) et lille lempeligt slag;
i

hjaws te' o gyJ9r æn fåh håbdn (Agger);

give en et h— på øret, jfr. fust, tjat.

— 2) i hjat best. -i flt. hjat ^(Vens.) et

lille, halvt læs; trej las o een leU hjat

(vestj.).

1. hjatte, no. hjat æn -dr (Mds., Lysg.,

Agger) ; hjat æn -dr (Vens.) — en skiden-

færdig kvinde; en, som taber alt, hvad

hun har i hænderne; se hjante; mog-.

2. hjatte, uo.

hjat hjatdr hjatd (Vens.);

hjat -9r -9d (Agger) —
slå lempelig, mere i spøg end for alvor;

gå og tabe hvad man har i hænderne;

se kjatte, tjatte.

hjattet, to. våd, slap; deraf: hjat-

teri no. våde, smudsige ting (Søvind s.,

Brøchn. Saml.).

hjatting, no. hjatdri i best.- i flt.

jfr. norsk jafs, mundfuld, ordlisten Asbj.

;

II., fjåsle; for-.

hjavseri, no. hjawsdri'j de (Mors)

! uordentligt arbejde.

hjavsevorn, to. hjawswåvdn (Agger)

rask, men uordentlig i sin gerning, ligeså

Vens.

hjavseværk, no. hjawswærk de (Ag-

20 ger) hastværksarbejde; de hlow te noj

\ h—
, fo tci håd så tråht (travlt).

hjavt, no. se jagt.

hjavver, no. uo. se hjabber.

hjed, UV. se hedde.

hjejl, to. se hjejn; uo. se hejle.

hjejle, uo. se hejle.

, hjejle, no. hjæjl æn -ør (D., vestj.,

i

Agger, Mors) brokfugl, charadrius pluvi-

alis, se hilong; skriger hjejlen ved strand,

-ar (Vens.) en ubetydelig smule, lille læs ; so varsler det skibbrud, Sgr. III. Ii26. 607;

jfr. hjask, hjavs, tot. dens skrig er tydet på mange måder;

hjav, to. se hjag. når den sidder, siger den: tæn di piv!

hjavhed, no. se hjovethed. når den flyver: sæt hyt åpo! Sgr. I.

-hjaldet, tf. se op-. 106.420, XI. 159. 524. 25, jfr. fortællingen

hjavl, no. hjawl æn (Mds. h.) en I sts. I. s. 139. 460 (Sall.), XI. 64. 106; den

kvinde, der er sjusket i sin påklædning, siger: swåt hijd! (Al, Henne); hyr hyJ9

hjavle, uo. hjawl -ar (Mds.): hun el. kyv hijd! (Ringgive, Hals); stakdis

gor å hjawldr i dt , er uordentlig i hus

og klæder, om kvinder.

Piar, cyr i hijdn (Bindslev) ; Soran Pedar

o æ hija (Strelluf), Sgr.V. 77. 617; i godt

hjavn, no. hjawn et (Gjerrild) tje-40vejr siger den: sæal hy, i dårligt: kyav

nende ukonfirmeret dreng; el. måske:

ikke fuld voksen og arbejdsfør person,

hjavs, no. hjaws i best. -i el. itk.

best. -t flt. hjaws (Vens.); hjaws æn
hjaws (vestj., Agger) — 1) en ubestemt.

hy, Kr. IX. 82. 34 flg., jfr. Sgr. III. 93. 371;

den har tre skrig : pyt ! kyr hyja ! fi skælati

får æ las! Kr.VI. 299.369; „klek!" så æ
bøs; „pyt!" så æ hjæjl! (vestj.); den

siger om foråret: „kjyr i hien, men få-

ikke stor del, hø, halm, uld (Vens.); et
\

wår min æg!" Sgr. IX. 212.650, el. også;

uordentlig klip ind i et stykke toj (vestj.);
|
tæq hyja! jfr. Kr. IX. 82. 34-40, el.: leU

i hjaws hø, halm, tbw (Vens.), jfr. hjask.
j

pi-i-q, go hjæm o malk æ kow! Sgr, I.

— 2) en person, der er farende og
j

107.424 (vestj.); når det vil regne, skriger

skødesløs i sit arbejde = hjawsi æmoden: kør i løj! Kr.VI. 261. 81; når hjej-

(Mors); hjaws æn (Løgstør) om kvinder;

itk.', sij te hér, hjawst! (Vens.) se til

hende, den skødesløse tøs!

lerne om efteråret hugges af viberne,

siger de: æ-æ-vi-i-f! Sgr. IV. 78. 243; til

Jesus på korset råbte den: hyt ham!

hjavse, uo. hjaws hjawsar hjawst I Sgr.V. 77. 618; når et barn sporger om
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fader el. moder, kan siges spøgende: do

hår hwærkøn får æhr niumr, do æ
knøqdn ud d æn såm diq o koman te

værddn som æn hjæjl! (veslj.); se sølle

Peder; hvorfra brokfuglen stammer, se

Arnås. II. 2.

hjejlemave, no. i udlr, nær æ hem9l

æ sce hroqad som æn hjæjlmaw, wel »å

ræn emu fir daw (Mors), jfr. Sgr, 111.

103. 401, se himmel.

hjejn, to. hjæjn flt. hjæjn (vestj..

Mors, Thy, Vejle) , måske lindes også

:

hjæfl (Vejleegn) — 1) om madvarer, uden
salt; æ depdls æ fd h— , de stnåq^f hf—

;

læ mæ fo noj salt te de hæ fesk, de

sniåqd mæ så sæ hjæjn! (Agger); se dvalg.

— 2) fig. ilde tilpas af mangel rpå sovn

el. mad efter en svir, jfr. hjamsk; a æ
h~, sipr h— ud; han ær et så h—
(vestj., Vejle), ej så flov en karl, ufor-

sagt; sål. mest med en nægtelse.

hjel, no. kun i tim, tæj æ jæl q 9t,

tage livet af et dyr (Agersk.); ta æ hjæl

(f ham (Vejr.) tiest i spøg, ligeså D.

;

tæj æ hjæl a' jæn el. hjælp jæn aw mæ
æ hjæl; er det en misforståelse af ihjel?

se dette og 2. hel.

hjeld, no. jet el. hjél æn hest. -an

flt. -dr (Vens.); flt. hjkl (Lild s.); hjæl

æn [-ar] (Aggei-) — et stillads af stolper,

der er nedgravede i jorden med vandrette

stænger imellem til at torre fisk på; jfr.

Aasen , hjell hak. , rækker af jævnsides

liggende stænger på hojt underlag, isl.

hjallr; lijåld; fiske-.

hjelde, uo. hjel el. jél -»r [-c]

(Vens.): hj— sil, hænge sild til torring

på hjeld.

hjeldtræ, no. hjæltre æn -r (Agger)

de lodrette, i jorden nedgravede stolper,

der bærer hjeldstængerne.

hjelle, to. hjélt itk (Vens.) ; hjeh (Mors)

en form af hel (s. d.) som bruges adver-

bielt el. adskilt fra sit no.; få tøwd hjélt

ijæ'n; é hijdl sgr, so^-9 æ hjélt (Vens.);

de sir et sd møj hjéh uwd (Mors) helt,

uskadt ; æn par hjæh håwssr, o : bukser,

der er pæne og kan bruges til hellig-

dage ; war han pæn i klæjdr ? — ja, han
so da noj hjæh uwd o: nogenlunde godt

ud ; æ gowr 9r a mi hjæh stån o : jeg

gjorde det, fordi jeg havde tid tilovers;

æ gik hæni'pr a mi hjæh stån, fordi

jeg havde god tid (Agger); hel i klæder;

hjél) o pqen (Mors); vistnok samme ord
i udtr. æ hijd æ hjæh (Lb.) heden er

hel, ikke afgravest i tørv; hjéh tors i^ov^),

hele tørv; se hjettet.

hjelmholt, no. „en ved Skagen hos
bådebyggere brugelig benævnelse på en
vis del af tømmeret i fiskerbåde (se 01a-

vius om Skagen s. 294); måske over-

delen af agterstevnen, hvori åbningen til

styret el. rorpinden er anbragt (?)" Mb.;
jfr. helmholt, Scli. Liibb., i'orpind.

hjelmtræ, no. hjæhntræ æn (Holmsl.

klit) =- hjælmvol.

hjelmvol, no. hjælmwol æn (Nissum
fjord) rorpind; jfr. Grimm RA. 62. m,
hyalmerwol (Slien); se Kalk. hjælmer,

det samme, isl. hjalmvolr hak. Fritzn.^;

gldsk. hjalmervol, Slesv. Stadsret §71;
mnt. helm, Sch. Liibb. håndgreb, også
htsk.; eng. helm.

hjelt, no. J.T. 108, bygklid, Skagen.

hjelt, bio. se hjelle.

1. hjem, no. hjæm æn =- flt. (D., vestj.)

;

hjem é best. -t (Vens.) ; hjem et (Bj. li.)

;

hjæm itk. best. -» (S. Sams) -- rgsm.;

mindre alm. end hjemmen (s. d.); hjæm
ær ahr så tqr, te æn ek æ kær får æ
har (born) (vestj.); jfr. Aasen heim, isl.

heimr hak., sv. hem; htsk. heim, hus,

by ; mnt. heime Sch. Liibb. ; eng. home

;

sammenstilles med gr. kome, by; Henrik,

hente, hjemme; hus-, Trond-.

2. hjem, bio. hjæm (D., vestj., Ullits);

hipm (S. Sams); jeyn (Ang.) =- rgsm.,

til hjemmet ; hær hjem (Vens.) bære lånte

ting tilbage; afvisende kan siges, når en
fremfører sin mening: å, go do hjæm o

leq dæ! (D., alm.); do ska et lyw ham
hjæm, så æ han vre, nær han kornsr

(vestj.) o : sige om en, at han er hjemme,
når han ikke er det; hæn o hjæm (Ag-

ger) frem og tilbage
;

„hqj wil ene jan
go næn mé hjem" , Grb. 148. 24 o : nedenom
hjem, drukne; jfr. fortæll. om Molboen,
se Fausbøl, Molboerne^- s. 20; du skal

da vel ikke hjem og samle hø! kan siges,

når en bryder op førend andre, se Kr.

Ordspr. s. 115.

hjemad, bio. hjæmaj{Agger)= rgsm.

;

vi ska te 9n o hjæm ad (D.); han ser

så jæmar (vestslesv.) o: han ser for-

tabt ud.

hjemefter bio. =• rgsm.; stg o sip

hjæmahr (D.): hjæmætdr (Agger).
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hjemfaren, to. i udlr. gywt å hjæm-

fårdn (Lb.), Iijæmfuw9n (D.), jæmfarsn
(vestslesv.) = rgsm.

hjemfærdig, to, hjæmfær9 (vestj.);

hjæmfard (Silkeb.) — færdig til at gå
ell. rejse hjem fra marken el. fra et

fremmed sted.

hjemkommen, to. hjæmkomdn (vestj.)

;

jemkomdn (Ang.) = rgsm.

hjemle, uo. hjæmdi hjæmhr hjæmsl

(D.) = rgsm.; o h— jæn nåw9t; se

hjemmel.

hjem-lede, no. hjæmlid ^æn (Thy,

Vestervig) lede til hjemmet; han hå h—
O: er ked af at være hjemme.

hjemlig, to. hjæmh (Agger) = rgsm.

hjemlingssted, no. hjemsted, se Kr,

VI. 15 (N. herred, Sall.).

hjemlov, no. hjæmlåw (Agger) lov

til at rejse hjem. :

hjemlys, to. hjemlys (Vens.; vestj.);

hjcemdhs (Agger) — klar, lys, om dagen;

„en tu go ijénidl skbwi U9n we héw
hjémlys da"^ Grb. 185. 9; de hlow gom-

we hyw hjcemdhs Mår då el. tve æ hyw
hjæmdhs Mår då (Agger); konen var

om hjemlys dag plaget af dette genfærd,

Kr. III. 258, VIII. 22.

hjemløs, to. hjæmløs (D.) = rgsm.

hjemme, bio. hjæm (D., vestj. alm.,

S. Sams); hjæm (Ullits); jæm (Agersk.);

jern (Ang.) = rgsm.; i hjemmet; æ do

hjæm i awtsn? (D.); „nær æn et ha vær

anm'stæjdr, ka æn vær hjæm!^ så han

æ man fræ Sir, dæn gåri han kom hjæm,

wå hans ggr hræn (vestj.); når der spor-

ges : hur hår do hjæm ? kan afvisende

svares : imæl æ hentdl o æ jowdr, hur æ
ffi'æjs growdr (veslj.), jfr. hedde. Hjemstok

;

hun æ sjæl hjæm, nær hun ær ve æ hus

(D.) ordspil mell. betydn. : være i hjem-

met og være rådende, også kan siges:

han æ sjæl hjæm, som æ kat jula'wtan

(vestj.); dæn snak hår etidnstæj hjæm
(vestj.); a ær ene ræjti hjem (Vens.) o:

er uden penge; haj hor ene måm hjem

(sts.) O: han har ikke mange penge, el.:

er ikke af de klogeste, eller: er døden

nær, har ikke meget liv tilbage; de ka

do sæj te di sjæl, nær do ær jæn hjæm!
(vestj.) om fornærmelig tale

;
,^h<Br9 guj!"

så a te mæ sjæl, da wår a jæn hjæm i

søtan faq hus mæ træpn gal kæh'ri9r

(vestj.), jfr. Kr. Ordspr. s. 116.

hjemmearbejde, no. hjæmarhdd (D.)

= rgsm.; mods. udearbejde.

hjammeavlet, tf. hjæmawlt (Agger)
== rgsm.

hjemmebagt, to. hjæmbaqt (D.);

hjæmhoqt. el. -hoqmi (Søvind s.); hjæm-
håqdd (Agger) = rgsm.

hjemmedjævel, no. hjæmdæml æn
(Agger) person, som er arrig og ond i

i hjemmet; se henne-engel.

hjemmedoktor, no. hjemdoqtør i -ør

(Vens.; vestj.) kvaksalver; „de skul nu
hwo et9r i hjemdoqtor" , Grb. 57. 39.

hjemmedøbe, uo. hjæmdøv tf. -døft

(D.) ; tf. hjæmdøct (Søvind s.) = rgsm.

;

jfr. indedøbe.

hjemmefarvet, tf. hjæmfarat (vestj.)

;

hjæmfaty (Vens.) == rgsm. ; se henne-

farvet.

hjemmefra, bio. hjæmfrå (D.);

hjæmfræ (vestj.); hjetmn fros (Heil. h.)

= rgsm. ', æ ka ek gåt kom hjæm fræ
(Agger) o: komme fra hjemmet.

hjemmefødning, no. hjæmfønsri æn
-9r (D., vestj., Agger); hjæmføndri i hest.

-i flt. -9r (Vens.); hjæmfojn9ti æn -9r

(vestslesv.) = rgsm.; „de ær æn hjæm-

føjning, dæ ændes (ikke) hå wår i Growle

mell" (mølle), Kr. Ordspr. 510 (Æbeltoft).

hjemmegjort, to. hjæmgpr (vestj.;

Agger)
;
jæmgor (vestsl.) ; hjémjor (Vens.)

— om alt, hvad der er forarbejdet

hjemme, tit med bibetydning af simpel,

tarvelig; jæmgor toj (vestslesv.).

hjemmel, no. hjæm9l æn (Agger)

= rgsm.
;
falk sæp så moj uddu hjærudl

o ud9n mijn, uden hjemmel og uden

mening; jfr. isl. heimild.

hjemmelavet, to. hjemlam (Vens.);

hjæmlaw9t (D.); hjæmlawt el. -Iau9t (Sø-

vind s.); hjæmlaw9d (Agger) = hjemme-

gjort.

hjemmeles, to. se hjemlys.

hjemmelært, tf. i udtr. sånt, som

haj æ hjæmlær, ær haj hænær (Vens.)

o: man får ære blandt fremmede som
man er oplært hjemmefra.

hjemmemark, no. hjæmmark æn
(D.) modsat udmark, om marken, der

ligger ved gården.

hjemmen, no. hjæm9n æn (D., vestj..

Vejr., Thy, Andst) ; hjemdn é hest. -t (Vens.

;

Mors); hjem9n et (Bj. h.); jæm9n et -9r

(Agersk., Fjolde); jem9n et -dr (Bradr.)
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— det sædvanlige udtryk for rgsm.s: et

hjem. et gåt jæmdn (vestslesv.) ; de hår

a håd mæ mæ frå hjcenpn å (vestj.);

„skul hqj no ohr få hjemdnt å sij mir ?"

Grb. 70. KM-; Jian æ fræ æn stuw9 hjæm^n;
hwit9r gik do fræ hjærn9n? — når alt

æ fræst, æ hjcetmn hæst (Agger); se

hjemmefra, hjemming.

hjemmeråd, no. hjæmrå æn (D.);

jemrai et (Vlb.) — et husråd, modsat
doktorråd; hær ka æn hjæmrå hjælp (D.)

kan siges, når horn er uartige o: prygl;

se hjemmedoktor.

hjemmeslagtet, tf. hjæmslrmi9t (D.)

= rgsm. ; huder af hjemmeslagtede hove-

der nævnes til forskel fra indført læder,

se bindesål. r

hjemmespunden , to. jætnsjionm
(vestslesv.) spundet lijemme til forskel

f. eks. fra kjøbens (s. d.). :

hjemmesvin , no. [hjæinswij)? æn]
(vestj.) navn til vesteregnens store svine-

race, Mb. med henvisn, til Begtr. om
Agerd. i Jylland III. 102.

hjemmesyet, to. hjæmsyj (D.);

jæmsy (vestslesv.) syet i hjemmet; se

hennesyet.

hjemmetysker, no. hjæmtysk9r æn
-ar (Sønderj., vestj.) alm. udtr. om ind-

fødte danske norre- el. sønderjyder, som;
i hed el. krig sveg deres fædreland for

at tjene de tyske interesser, se slesvig-

holstener.

hjemming, no. hjæmndii el. hjæmdri

æn -ar (Støvr. h.); jemdri [f^] (Ang.);

hjæmmi itk. (S. Sams) — hjem.

hjemrejse, no. hjæmræjs æn -9r

(D.) == rgsm.

hjemstand, no. [Jijæmståh æn] (vestj.)

= hjemstavn; nu har jeg besluttet og'

vil til min hj— , Kr. VII. 195.

hjemstavn, no. hjæmstawn æn (D.)

= rgsm., jfr. fødestavn.

Hjemstok, no. når man sporger:

homr æ do fre ? kan afvisende svares

:

a æ fræ Hjæmståk, så kin9 do mæ nåk!
(Søvind s., alm.), se f. eks. Sgr. 1. 157.637,

V. 23. ,36; måske et ordspil med Hem-
stok, landsby i Dover sogn ved Ry, Kr.

IX. 1 08. 150, VI. 340. 189 ;
jfr. gås s. 528. 14,

'

hedde, hjemme.
hjemvej, no. hjæmvcEJ æn (D.) =

rgsm.; se henvej.

hjenni, no. se hjorne.

Hjerting, no. Hjæhri (D.) en landsby,

fiskerleje, på Jyllandskysten overfor Fanø

;

forblommet siges: han kom frå Hjæt9ti
te Kohri, med et ordspil mellem Hjerting

og hjærte, Kolding og kold o: fra et

sted, hvor folk var gode mod ham til

et sted, livor de var onde, jfr. Kr. IX.

118. 272.

Hjerting tal, no. en norm for be-

regningen af antallet af jydepotter ved
salg, jfr. Nyrop, Dsk. Pottemageri s. 14,
se tal.

hjet, to. itk. se hed; uo. se hedde.

hjettet, to. hed, en slags udvidet

tf.; 1 ka trow, hafi hlow hjæta åm hans
ør9r, da han hot dt (Agger), se lijelle.

hjidder hjadder, udrbso. i udtr.

å hjeåar hjadar! (Løgst.) = snik snak;

„mén haj sivdr, de tvår eåc onc ej hjed

hja9r de hib", Grb. 156. 22, se i, bogstav.

hjip hjap, no. — 1) få ti ørar

hjep hjap, læbepomade (Tarm), cerat. ad
labia, vistnok: ungventum ægyptiacum.
— 2) å, de æ hjip el. hjep hjap (vestj.)

snik snak.

hjo, no. se hyrde.

hjobber, no. hjov9r æn (Lb.) tåbe-

lig og uforståelig tale; se hjabre.

hjobær, no. se hyben.

hjod, no. se hjord.

hjodderet, to. ujævn (Thy).

hjof, no. se hyben.

hjofel, no. hjof9l æn -9r (Hmr.) et

stort stykke af noget, en klump.

hjofle, uo. hjofal hjoflar fijofl9t{Emr.)

:

oh— i' sæ, sluge grådig.

hjog, no. hjpq i hest. -i (Vens.)

slughals.

hjoge, uo. fijoq -9r -t (Vens.), også
siges hjok -9r -9 -9 (Vens.) sluge; hjoq

el. hjok i' sæ = sluge; se hjoppe.

hjok, no. se hjoge.

hjolde, no. hjål æn (D.): æn gråw
stuw9r h—, et stort skrummel, mske el.

dyr; se hjalde.

hjolpen, tf. se hjælpe.

hjomp, no. hjonip æn (vestj.) et hop
el. en halten. som deres, der går dårlig,

han ga hwær hjomp så stomr.

hjompe, uo.

hjomp -9r -9t (vestj.):

jomp (vestslesv.);

hjåmp -9r -9t (Andst) —
humpe, gå dårlig på benene; han gor
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å hjåynpdr; æ vudn hjåmpsr (Andst) støder

;

ride stødende (vestslesv.)
;

jfr. eng. jump

;

humpe.
hjompel, no. hjompdæniHmr.) etstort

klodset kvindfolk; se hjampel, hjumpling.

hjomple, uo. hjompdl hjomphr
hjompht (Vejr.) — 1) løbe således, at

det støder under løbet. — 2) hjompøl

(Lindk.) være uordentlig med arbejde.

hjoppe, uo. hjop hjopar hjop9 hjopd

(Vens.) spise grådig; hjop el. hjop r sæ
== hjappe, hjoge (s. d.j.

hjor, no. se hyrde.

hjord, no. hjår æn (D., vestj.); hjgr i

best. -i (Vens., Hanh.; Støvr.); hjotvr el,

hjåw9r æn -wr (Thy, Agger); hjom- æn
(Mors, Lild s.); hjgd æn hjod (Løgstør);

hjgr æn best. -an (Sams); hjg9 æn (Sø-

hjompleri, no. A/om^/srrf rfe (Lindk.) lo vind s.); jgr et jqr (Agersk.) — flok af

uordentligt arbejde

hjompling, no. hjomphri æn (Lysg.,

S. Hald) et tykt stykke brød, jfr> humpel.

hjonsel, no. hjonssl æn (vestj.) —
1) en lang trævl, pjalt; dær heyar æn
hjonsdl o slævsr at9r dæj, ligeså om- en

lang kødtjavs = lijonddri. — 2) en uor-

dentlig og skidenfærdig kvinde, omtr. =
hjari (s. d.), også bio. el. to. go hjomal-

worn.

hjonsle, uo. hjonsal hjonshr (vestj.)

go o h— i 9t, gå skiden og uordentlig

i sit arbejde.

hjonsling, no. se hjonsel.

1. hjonte, uo.

hjont -ar -9t (vestj., Thy);

hjont -9r -9t (Mds. h.);

jønc -9r -9 -9 (Vens.) —
om en gyngende, vippende, hoppende

dyr, og, brugt om msker, mest i ringe-

agtende betydning; han hår æ for i æ
hjår (D.) o: i byens flok; go mæ hjgr9n

(S. Sams) med fåreflokken o: vogte får;

et jar kre, får (Agersk.) en flok kreatu-

rer, får; æn fåh hjår bon (vestj.); de

æ rot (rait) å ha nbw9 frætmt, mæn
ne9 de Jidm9 son én hel hjg9, så vpr 9n

åh hwg 9n ska gø ve' dæm (Søvind s.)

;

20«'« hi9l hjow9r o sånt nur snip folk

(Lild s.); æn hjåtvr oi^ar (Agger); jfr. isl.

hjorc^ huk.; htsk. heide, eng. herd; hyrde,

hjorde, uo. hjqr el. hjar9 -r -9t

hjar9t (Andst; N. Sams) jage, drive; do

må et hjar9 mæ æ kre frå dæn jæn æn
o æ mark te dæn an9n; ,a lov øver te

nabo Povls sålæng, imens bæsteren sjel

gik å hjarel", Jyd. 1. 45. 1, o: mens
hestene passede sig selv; æ kø9r jar9r,

bevægelse, næppe rosende; gå med rok- 30 løber urolig omkring; han gor å jqrar i

kende gang (Malt); o hjont a'd (D.);

„løcmOjj hop9r å jønc9r får å låk tvæj-

wåris falk frå ret wéj" , Grb. 137. 2, også:

jøhc mæ 9 (Vens.) gynge, ryste med noget;

hjont mæ æ hår i æ årnwr (Vejr.) på
en klodset måde gynge barnet; stp å hj—
mæ 9t; se gynge, hvippe.

2. hjonte, no. hjont æn (Holslb., Thy)
— 1) en tohjulet mergelkærre, en gig.

|— 2) hjdnt et (Søvind s.) tåbeligt kvind- 40

folk; se hjontet.

hjontehejring, no. hjonthæjr9ti æn
-9r (vestj., Thy, Mors, Sall.) ; hjonthæJ9r

æn (Thorsted, Thy) — 1) stankelben,

tipula, en slags store myg; ordet må
udledes af hejring: noget, der er klodset

gjort, og hjonte, der hentyder til dyrenes

gumpende bevægelse under flugten; i

formen fra Thorsted er sikkert den sidste

æ % (Elbo h.) O: løber omkring fra

sted til sled i byen; se hjord, hyrde.

hjore, no. se hyrde.

hjort, no. hjort æn hjort (D., Thy);

hjårt æn hjårt (Gjørding, Agger) ; hjmvt i

best. -i flt. hjowt (Vens.) ; hjowt æn hjowt

glds., nu: hjårt (Søvind s.); flt. hj6wt9

(Vrads h.) ; flt. hjowt (Hornb. s.) ; hjot æn -9

(Silkeb., Røgen s.); jå9t æn jå9t (Sundv.)

— 1) =- rgsm., cervus; der var den tid

mange hjorte og de gjorde megen skade

på kornet om sommeren, især rendte de

om natten og gjorde kredse og sølede

ned rundt omkring, Kr. Æv. s. 90; ude

på Alheden, inden den blev bebygget,

har min fader set mange flokke hjorte

og dyr, ulve og hinder, der rendte om-

kring, Kr. VIII. 141; spreri el. får som.

nåw9 hjort (D.) om den, som farer rask

del af smstn. fuglen hejre, hvis lange 50 afsted ; i et stedsnavn: Hjbwt9ls strån,

2)ben bliver sammenligningspunktet.

et pjanket påklædt mske (Sall.),

hjontet, to. hjbnt9 (Søvind s.) små
tosset, se tontet.

Hjortedals Strand (Lild s.); der har en

hjort fået van' i vor kål, bider af de

øverste blad', Kr. II. 197. l; pigerne væ-

vede hjort og de væved hind, Kr. I. 22. n ;
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i den grønne rosenslund der spiller en
hjort med guldtaffel i mund, Kr. II. 12. 2;

skipperen skal rulles i en pigtønde af to

vilde hjorte, J. M. 26, jfr. vildsmakke;

i ævent.: gartnersonnen skal skaffe en
hvid hjort, J. M. 4; to hjorte, enhver
storre end en herregårdslade, Gr. GI. d.

M. II. 4 ; prinsen omskabt til hjort, hjorte-

prinsen, Gr. GI. d. M. III. 62. .37; Gronhat

hjortelungeurt, no. herba pulmo-
naria (M.).

hjortes, uo. hjotss (Andst); ska vi

hjotds: en alm. borneleg med peber-

nødder; A. tager et antal i sin lukkede
hånd, B. skal gætte, hvormange; legen

er udbredt vist over hele landet. A. jår
te; B. hun spre; A. raj, vofo el. vo mam
dær ær i min re! (Braderup). — A. jår-

omskabes til en hjort med én tak afioie; B. hun spre; A. get, vomam dær
guld og én tak af sølv, Gr. Æv. I. 6;
prinsen forfølger en hjort med guldtakker

ind i skoven, Kr.Æv. 277, jfr.Mhoff s. 105,
en hvid hjort med gyldne takker; med
et kors mellem takkerne, sts. s. 110 nr.

134; lokker jægeren, Grimm Sagen nr.

534, March. "nr. 85, Strackerf. I. 371,
Kuhn W. S. I. 315. 317, Bartsch I. 322.

432-33, se Grimm Myth. s. 1093, Liebr.

ær % m%n re! B. ahr måt 9t mæ så il

gå, så måt æ da [fir! få! A. dæm ska
do fo, di andr ska do mæ hatal! (Ager-
skov, omtr. ligeså Sundeved); — hjårt

spreridr owdr hus, dceræ'tdr kom te peh-
rimus, peUrimus å pin, onsr hvilket træ
leq9r hjort9n in ? (Døstrup) ; der skal man
gætte, under hvilken finger en enkelt

pebernød findes. — A. gete! B. gespre!
Volksk. s. 195; hjort med guldkæde omzok. gæt æpå, hwo mand do ha få! 'Q. [sywj
halsen, og som har tilhørt kong Frode,

fanges af Kristian IV, Thiele I. 16, jfr!

Grimm Sagen nr. 445 ; hjorte giver pigen

gaver, Kr. Æv. 90 ; i en besværgelse mod
hugormeslag (s. d.) kaldes nymånen den
himmelske hjort med sine takker to,

J. Saml. IV. 1 10, J. Saml.2- 1. 59 ; i en anden
besværgelse hedder det: der kommer en
hjort med takker sine. Hvorfor hælder
du med takkerne dine ? Jeg må vel hælde so

med takkerne mine, den edderkonge haver

slaget mig, Kr. VIII. 400. 742, VI. 357. 35,

J. K. 192. 88, jfr. Thiele Overtro nr. 526^
hvor der står „hjorden" ; hjorten stander

på heden og hinker og heger, eller: og
råber så såre, sts., jfr. Kr. IX. 390. 50,

Urdsbr. V. 126; et ben i hjortens hjærte

er et lægemiddel, når det udtages mellem
begge Fruedage d. 15. Aug. og 8. Sept.,

Thiele Overtro nr. 539 ; se guld-. — 2) 4o

et insekt, se flyve-. — 3) borneleg:

o dij9l æn hjort (Plougstr.), A. deler

hjorten ud og siger f. eks.: B., du skal

have hovedet! G., du skal have ørerne,

E. tarmene osv. ; A. fortsætter så og kan
sige: dær ær il i mi tæå! de øvrige

skal så sige efter: dær ær il i mi huw9,
mi ør9r, mi tarm osv. ; den, som kom-
mer til at le, skal give pant. — Jfr. isl.

hjortr hak., Aasen og sv. hjort ; mnt. herte, 8o

harte Sch.Lubb. ; nht. hirsch; hind, hjortes.

hjorte, uo. hjowt -ar -9t (Andst)

skrige i nød: a ku åhr ved, hwa dæ var

i æ væj, så9n som han ståj å hjdwt9t.

Feilberg: Jysk Ordbog.

A. [syw] ska do få, dæm andr ska do
mæ hdtål! (Strelluf s.). — A. hjot te!

B. huns fre! A. git opo jæn, git opo
tdw, git op hwa do vel! B. [syw!] A.
[syw] ska do fo, di amr ska do mæ
b9tål! — har A. ikke såmange i hånden,
hedder det: gør 9t te'! d. e. fyld tallet

(Lønb. s.); se 1. agne, nødder i hænde;
jort.

hjortetaksalt, no. hjåHtaksålt de
(D.) kulsur ammoniak; hjdwttak æn, men:
hjårttaksalt (Søvind s.).

hjorting, no. J. T. 205, frugten af

rubus chamæmorus L., multebær, navnet
til de halvmodne bær (Viborg stift, Al-

borg); se sorting.

hjot, no. se hjort.

hjottes, uo. se hjortes.

hjov, ft. se hugge.

hjover, no. se hjord.

hjovethed, no. det at være for-

tumlet, åndsfraværende; ,i jenne hjovet-

heæ å i hiel fåbløffet toen sæjer a",

Yuelb. s. 7; vistnok samme ord som
andre steder hedder: hjawhjé (Vens.);

hjavhijdd (Viborg egn), se hjag.

hjovstre, uo. hjowstar hjowstr9r

hjowstrdt (Andst h.. Grene s.) tumle, jage

med en, skælde ud.

hjovt, no. uo. se hjort, hjorte.

hjul, no. hjul æn hjul (D.); hywl é

best. -t flt. hywl best. -9n (Vens.); hywl
ed best. hyw9U flt. hywl (Heil. h.), fit.

hywl (Mors, Vejr., S. Sams), flt. hywl

40
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Røgen, Søvind s., S. Hald h.); hiwl itk.

\JiiwV\ (N. Sams), flt. hml (Bj. h.); jukdl

æn ju9l (Gram s.)
;
jul et jul (Agersk.)

;

jywl et jywl (Braderup); jul et = flt.

(Fjolde); jusl el. jywl et jusl el. jywl

(Sundev., Ang.) — 1) = rgsm. ; æ baq9,

æ fram hjul (D.) det bagerste, forreste

hjul; vær æ fæmt hjul o æn uwn (D.);

hywlt æ wenc (Vens.) hjulet er vindt; haj

får åste' som é wej hywl (sst.)
;

„haj

wa som e tvej hywdl hen we wun" , Grb.

7. 15; æn vin hjul knæp9r skæhhasdr el.

æ hjul lævar ud o in atdr æ skæhbassr

(D.) siges om et hjul, der er forslidt i

navet; sæt di høw hywl bfå'r (Vens.)

være storsnudet, men nok også : at trumfe

sin villie igennem; nær me æ hémst på
hywl, æ de snårsst we å tret om (Vens.);

hun ær altir po æ stowdr hywl, de sku

vær sær, sku 9n et vælt åm mæ hin

(Sall.) om en overmodig kvinde; „kjøre

på tre hjul" (Hobro) o: køre meget hur-

tig; han ær åltir po hywl, så løtdr æn
gar åm mæ ham somtir (Mors) o: han

er altid på spil . . . ; hål æ hjul i æ fur

el. spår (vestj.) o: holde en sag gående;

mæ hujdn o skriqan halt wi æ hjul i æ
spår (Brørup s.) o: med yderste besvær

slog vi os igennem; han trilrar mæ æ
hjul (Elbo h.) o: han er fuld; de jæn

øq^ sætdr de åfic i hywhn (Vens.) den

ene hest tager magten fra den anden;

et jul, dær knarksr, håhr læy (vestslesv.)

;

— Vendelboerne kom i gamle dage kø-

rende med lange rækker hjul, bundne bag

efter vognen for at sælge dem, de løb

på akser fastgjorte tværsover en bjælke,

som lå bagud af vognen, se Kr. Almue-

liv P. 6 1 ; — for at kyse born siges : „wo
de få de røj hyw9l å få Ber9 me len-

hati'^, Grb. 170. 8; bliver vognen om
natten tung at trække, kan man tage et

hjul af og lade den slemme bære akselen;

man kan også sætte en kniv i vogn-

stangen, så kan vognen atter trækkes,

Kr. IV. 400. 578 ; især kastes det frahånds

el. hojre baghjul op, se Sgr. I. 22, IV.

39. 168. 523; Sgr. IX. 70. 247, XI. 70. 116,

133. 389; Kr. III. 212. 298, 220. 311, 250,

290, IV. 150. 154. 155. 160. 161. 163.

1 70. 238-39, VI. 1 44, VIII. 235. 408, 236. 412,

241.242.254, 323.549, Kr. Holmsl. s. 23,

Gr. GI. d. M. I. 64, M. Skrædder 23, J. K.

156. 10, 41 7 øv., Thiele 1. 332. 362, II. 166,

Overtro nr. 776 med henvisn, til en ital.

legende om den hellige Bonifacius, der

bandt fanden i hjulets sted; det venstre

forhjul, Kr. III. 226. 319; jfr.Wigstr. 1. 151,

II. 102. 234. 323; Gavall. Wårend I. 431,

Hofberg s. 103, Mhoff 194flg., Strackerj.

I. 286 aa.
; på et væggebillede i kirken i

Bielenhofen fremstilles djævelen flettet ind

i et vognhjul, så han danner både fel

10 og eger, se Panzer, Bayrische S. 1. 1 1 6, 140,

sign. Rochholz, AargauerS.1. 181 anm. ;
—

et spøgelse farer afsted i et gloende hjul,

J. K. 33, Kr. III. 251, IX. 234, Sgr. II. 62,

Gr. GI. d. M. 1. 1 29 ;
jfr.Wuttke s. 52, Kuhn

W. S. I. 37, Folkl. Journ. VI. 126; under-

jordiske i skikkelse af gloende hjul, Gr. GI.

d. M. III. 134; et gammelt vognhjul ned-

graves i porten for at hindre djævelskab

i at komme ind el. komme igen; så-

20 mange gange, hjulet har løbet rundt,

såmange år skal det vare, inden spøgelset

kommer igen, el. såmange gange skal spø-

gelset rundt om gården, inden det kommer
ind, Sgr. X. 99. 262; el gammelt hjul op-

hængt i porten, Gr. GI. d. M. III. 164 3;

jfr. Skytts h. s. 175, Wuttke s. 43.268,

Mhoff 338, Grimm Mylh.^- 1091, Strackerj.

1.357.236, se hestesko; — prinsessen i

ævent. skabte Hans om til et hjul, Gr. Æv.
30 1. 138; på engen løb fire hjul og legede,

Sgr. VII. 204, i lognehistorien ; et vogn-

hjul trilles juleaften øster ind i byen

(M. Slesv.), Mb. under „juul" efter Outzen;

dette er vel med hentydn. til solhjulet,

jfr. Wuttke nr. 11; i julen må intet hjul

dreje sig, intet gå rundt, alm., jfr.Wuttke

s. 61; — det tilhånds forhjul skal først

smores, når man vil undgå at vælte,

Kr. IV. 373. 297, andre siger: det fra-

40 hånds; lægges på hjul og stejle, døds-

I

straf, se f. eks. Sgr. X. 188, jfr. R. A. 688;

lægge et hjul på engen og slå græs

derom som et midtpunkt, se Kr. IV. 292

;

hvad usmurte hjul siger, se under vogn;

„a hår hywl po ål mi feri9r!^ siger den,

på hvem striberne i huden på finger-

spidserne løber rundt, det betyder lykke,

Kr, IX. 50. 548. — 2) ring om sol og måne

;

et jul å æ mån, sol (Agersk.) , Kr. An-
so holt s. 111.269. — 3) spinderok (Fanø),

se spinde-. — 4) borneleg: trel el. tremdl

el. ræj hywl i naw (Vens); slo hjul (D.)

= trimle tå; barnet sætter sig ned på
toppen af en bakke, lægger benene over-
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kors, griber med venstre hånd hojre

fods store tå, med hojre hånd venstre

fods, btijer hovedet ind mod brystet og
triller ned ad skråningen; sløv hywl
(vestj.) kaldes også: via gån; „dreje

hjul" (Valsbøl), borneleg; hornene op-

stilles i en kreds med ansigterne indad
og holder hverandre i hænderne, så

krænges kredsen, så ansigterne kom-
mer udad; nu snurres hastig rundt,

så kredsen sprænges og en del nødes
til at slippe taget: „no stæM dær æn
fæl å æ hywl" (vestj.), de tilbageblevne

danner et nyt hjul, som bliver fast til-

sidst (vestj.); når en 5—6 bHver tilbage

i Valsb., tager de hver en kæp i hånden,
stiller sig op i to rækker og lader de
øvrige løbe spidsrod; gåde om hjul se

rokkehjul. — Jfr. Aasen hjul, isl. hjol

itk. ; en anden form hos Aasen er kvel:

itk., isl. hvel itk., se Fritzn.^-; mnt. M^él,

Sch. Liibb., eng. wheel; fingerspids, jul;

bag-, båre-, for-, fram-, ild-, knag-, mølle-,

plov-, rokke-, stjærne-, styrte-, træ-, vand-,

vogn-.

hjulben, no. i tim.: haj gor åpå
tow hywlbim (Vens.) siges om den hjul-

benede

hjulbenet, to. hjulUj9mt (D., Andst);

julbena (Agersk., vestslesv.); hywlbjæmt^
(Mds.); hywlhjæm (Thy, Agger); hywl-
hjent (Vens.) = rgsm. ; di hjulhijsndt ær
et gmj te å griv swin; el. æn hiwlhijdn9t

æ gu9j te o griv swin, di fijad hlymr,
di mawr læmr igæ'mdl (Andst); se Sgr.

III. 136. 718.

hjulbåd, no. hywlbpi æn (Silkeb.)

båd, som drives med hjul; „hywelbojj,

de æ skibb, dæ goeh framaj, neh di

dreje røjenom mæ nojj, lisom neh vi 4

anne dreje mæ en slibstien", Jyd. II. 35. 2.

hjulbåre, no. hywlbor æn hest. -9n
flt. -9r hest. -9rn (Vens.); hywlbo æn
-bdr9 (Røgen s.. Søvind s.); hywlbor æn
-9r (Thy, Lild); howlbor el. hywlbor æn
-bordr (Mors) = rgsm.; flad trillebor til

tørv; dær wa jæn gå^ æn man, dær
tuw hij9l værd9n o æn hywlsbor å kor
in ar æn niyqfet (vestj.); dg æ nak foj
omr æ hywlbor si tæjn, do ggr et Iæii9r50

en æn skyd9r dæj (vestj.)
;

jfr. båre, styrte,

sluppe.

hjule, uo.

hjul -9r -9t (D., S. Ho);

hywl -9r -t (Vens.; Mors, Heil. h.);

hywl -9 -9t (Søvind s.);

hiwl (N. Sams) —
1) køre på en hjulbør; hywl tår9 (Sø-
vind s.) køre det æltede dynd derhen,
hvor tørvene formes (S. Ho o. fl. st.). —
2) hywl ow (Søvind s.); da haft, hdj fbt
hans dram, så hywht han bw igen de
bést, han kun, o: tøflede han afsted;

han hyivhr swær g, stræv o hywl g
(vestj.) skynde sig, fare afsted over stok

og sten; han hjuht gråw aw (D.). —
3) stadig bruge mund (Hovlbj. h.). —
4) a trowr, do hywhr (Vejr.) kan siges

af kvinde til mand, der er nærgående i

!
sin opførsel mod hende.

hjul-ege, no. hywljeq æn [-jéqd] (Sø-

vind s.) = rgsm.; se rokkehjul.

i

hjuler, no. hywhr æn -9r (Hmr.);
ohjubr æn -9r (D.); juUr æn -9r (Ager-
skov)

;
jol9 æn -r9 (Sundv. ; Ang.) = jul-

maq9r (Fjolde); hjulmand, jfr. Sgr. XI.

101. 187.

hjulfælge, no. hyw9lsfH æn (Mors);

hjulfel el. hjulsfel æn = flt. (D.) = rgsm.

;

se hjultel.

hjulgang, no. hywlgåri æn (Mors)
hjulfælger til et helt hjul = æn støk

hywlsgåy (Thy).

' hjulmand, no. hywlman æn (Sø-

vind s.) ; hywlmaj i best. -maj flt. -mæj9r
(Vens.) = rgsm.; „gud give, den nu
vilde blive rund!" sagde hjulmanden, da
han var ved at lave et hjul, Sgr. III.

108.490, se hjuler; spøgende: en sten i

hjulsporet, der truer med at slå hjulet

istykker (Vens.); vise om hjulmanden,
Sgr. I. 125. 444, Kr. IX. 14-9. 391.

hjulnav, no. hjulsnaw æn -naw
' (D.) ; hywlnaw et (Søvind s.) ; hywlsnaw é

best. -9 (Vens.) = rgsm.; haj é så tøj,

de nie ku put ham ijæ'm9l é hywlsnaw
(Vens.); man piner en heks ved at tage

hendes smor i fandens navn, smore det

i et hjulnav og kore rask bort med
det, Kr. VI. 359.54; bylder helbredes ved,

at noget af materien trykkes i et hjul-

nav, så kører vognen bort med dem,
Kr. VI. 281. 277.

hjulplov, no. hjulplåw æn -plåw
(D.); hywlplåw æn -plåw (Agger, Lild s.)

= rgsm.; di gam9ldas hywlsplow wa
snar o jemr tæm9r (tømmer), bod9 lan-

stryjq 9po emrsij å mdlfi9l å stryjq 9po

40*
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nå9rsij (Uld s.); hjulene sagde, når de

løb rundt : a kan et mejør! Kr.VI. 308. 392

;

de skulde smores juleaften, det gav lykke,

Sgr. II. 28.214; fire til seks heste spændtes

for dem, Kr. Almueliv II. 9. 20.

hjulrok, no. hywlrok (Læsø) spin-

derok.

h.julskinne, no. hjulsken æn -»r

(D.); hywlsken æn -ském (Søvind); jywl

s. 182 (Ang.), pisker på, lader de fire

store heste gå.

hjæbre, uo. se hjabre.

hjæer, hjæest, to. se hed.

hjælle, to. se hjelt.

1. hjælm, no. en lade, som står på
stolper, noget opløftet over jorden, for

utoj at holde af kornet (E. Pontoppidan,

sønderj. ord); jfr. Mejb. GI. Dske Hjem

skem æn -skem (Sundev.) — en skinne, los. 116, Bygningsskik I. 29 (Ang., Sundv.);

hvormed hjulene i ældre tid besloges,

i stedet for som nu med ringe.

hjulspor, no. hjulspar æn = flt.

el. -spårar (D., vestj., Agger); hywlspor

el. -spur el. hylspor best. -9 flt. -ar (Vens.)

;

hywlspor et = flt. (Søvind s.)
;
julspår et

= flt. (Agersk.) = rgsm. ; — en barsel-

kvinde, der har en son, må ikke gå

over et hjulspor, inden hun går i kirke.

se Kalk. hjælm, skur til at gemme hø el.

korn i; Aasen, hjælm 3; isl. hjålmr se

Fritzn.^- ; Gavallius, Wårend II. 93 ; ordet

forekommer sagtens i bynavnet Hjalm,

Siversted s. (Ang.).

2. hjælm, no. hjælm (vestj.); jælm
æn (Agersk.); jalm æn (Ang.). — 1) en

stor hvid plet over koens hoved (Ager-

skov, Ang.). — 2) navn til en hjælmet

så vil drengen til søs, Sgr. VII. 36. 54 20 ko (vestj.); æ mast nåk ur å se te æ
(Flensborg), jfr. Sgr. IV. 132. 355 (Fyn);

ånder færdes i venstre hj— , dette må
man undgå, når man ikke vil på hovedet

i grøften, Sgr. X. 34. 107, Kr.VIII. 216. 371

;

gåde: hwa ær et visr en æn spån å kan

enda no te Hamhårs Ian ? Sgr. IX. 48. 191,

el. hvad er det, der går ind under hver

mands port? sts. 95. 313, el. hvad er det,

jeg kan med en hånd omspænde, skont

det rækker over hele Jylland? sts. 1 72.518; so blak-, grå-, rød-

se slag, hedevej.

hjulstol, no. hywlstuml æn (Thy)

redskab til at fastholde navet, mens
hullerne stemmes til egerne.

hjultel, no. hywltél et (Søvind s.);

hywltæl et best. -tæht flt. -tæl (Randers;

N. Sams); hywltel et best. -teht flt. -tél

(S. Hald h.) - hjulfælge (s. d.).

hjultude, no. ;
„satte man et vogn-

jalm (Ang.) o: den hjælmede ko; se

1. hjælm.

hjælmet, to. hjælme (D., Lindk.,

vestj.. Vens.); hjælmsd (Mors, Thy); hjél-

m9t (Søvind s.)
;
jælm9 (Agersk.)

;
\jalm9']

(Angel) — om hest, ko, stud, når hove-

det er hvidt, den øvrige krop anderledes

farvet; folk ser „hjælmet" ud efter en

svir (Lb.); jfr. blisset, grimet, stjærnet;

sort-.

hjælp, no. hjélp æn (Søvind s.);

hjælp æn (Vens., N. Sams, vestj., Gjern

h.)
;
jæhp et (Ang.) = rgsm. ; di fæk hjælp

å æ såwn (Agger); i Ang., Vlb. er den

gamle ejeform bevaret i udtr. til hjælper,

tiggeren beder om noget til hjælper \te

jælp9rli ; også Agger : æ fæk noj te hjæl-

p9r te æn nyj huws; „e let jælp ær å et

jælp !" soj æ myk {æ myr, vestj.) så pes9

hjul fra sig i gården, måtte der altid 40 c^æn i æ hatv (Ang.), jfr. Sgr. III. 107.453
stikkes et stykke træ el. en storre pind

i navet; thi hvis dette ikke observeredes

og en ko el. andet drægtigt dyr kom og
donede (snusede) dertil, dannedes der en

„hjultude" for fosteret, så det ikke kunde
fødes; en bortkastet træskofletning, der

ikke var opløst og spyttet på, havde

samme virkning, idet der dannedes en

uigennemtrængelig fletning for fosteret i

dyrets fødselsdele " (Redstrup,N.Tranders), 50

J. Saml. IV. 242.

hjun, no. se hynde.

hjytte, uo. i et bornerim : (h)jyt9r å,

(h)jyt9r å, la di fi stu smæk9r gå! Hag.

(vestj.); „de wå da æn hjælp!" så han
Per Frø om æ hal sicæhri te æ hiJ9l

byj (D.); de ggr nåk mæ gus hjælp

(Agger); liU hjælp de ær ås9 æn hjælp;

do ær æn guw9 hjælp, nær vi eipn

h9hdw9r (vestj.) ; se brand-, drage-, karle-,

med-.

hjælpe, uo.

hjælp -9r hjalp hjålp9n (D., vestj.);

hjælp -9r hjalp hjdlp9n (Rævs), tf. hjål-

p9n (Almind ved Viborg), hjolp9n

(Hvejsel)

;

hjælp -9r hjalp hjålp9n (Agger), tf.

hjolp9n (Mors, Mogenstrup);
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hjélp -9r hjalp hjblpm (N.Sall., Lild s.,

Heil. h.);

hjælp -9r hjalp hjålpm (Vens.), tf.

hjolpen (Havbro, Årdestrup, Fur);
fijælp -ar hjalp el. hjalp hjolpm (S.

Hald h.);

hjælp hjælpsr hjalp hjblpad (Tved s.);

hjælp -dr hjalp hjolp9 (N. Sams);
hjælp hjælpar hjalp hjolps (S. Sams);
hjélp -9 hjalp hjålpdn (Søvind s., Tå-

ning. Røgen, Hads, Ning h.);

jælp -dr jålp jolpsn (vestslesv.)

;

jælp -dr jålp jolpan (Agersk., Åbenrå),
ft. jolp (Bradr., Valsb.), ft. jalp tf.

jålp9n (Ang.) —
1) understøtte, medvirke, arbejde med; ka
do hjælp wås idaw mæ inkyjardn? (D.);

jælp jæn ve et arhar (Agersk.) ; hjHp mæ-
le å fb de' hej9 las bw ! kbm hæhæn å
hjælp te- ! hor I nowdj, a ka hjélp te' mej ?

(Søvind s.) ; hjælp jej å cbwl (Vens.) fig.

flå en ; Vår Hær jælp mæ æjå'r, så skal

æ nåk jælp mæ sjæl et ant år (N. Slesv.)

;

gu hjælp! (D., vestj.), gu hjé'lp el. gu
hje-lp jé! (Søvind s.) alm. hilsen til ar-

bejdende msker
; gu hjæ'lp di riq, di fap

di ka teq! (vestj.); præsterne ska hjælp
smp bar te dgb, æqtdfålk te ær, å dø
falk te jowr (Mors) ; ve do hjælp mæ o

fø mi bon åp ? (vestj.) kan siges til den,

der uforvarende tager et stykke brød,

man har skåret til sig selv; også: vi æ
gåt hjålpdn mæ wb arbi (Søvind s.) o

:

vi har rigelig arbejdskraft. — 2) fri af

nød og fare, bjærge, frelse; dæn, dær
hjælper hastd i nø, hjælpar dåvdlt (vestj.)

;

dæn dæ hjælpd, næ falk trætio, dæn hjælpd

tåw goti, Sgr. II. 61. 362 (Lisbj. Terp);
,den, der hjælper i trang, hjælper tøs'

gang'", Kr. Ordspr. s. 118 (Mors); næ-
æn hjælpd ti gåri å it ka dæn oldt, hår
æn li gu tak får dt, Kr. IX. 244. 3 (Lisbj.

Terp); hjælp jæn å æ åsk o i æ il (D.);

hjælp dæ sjæl, så komdr u fram, stol

po di nabo, å do fo skam! (Randers).
— 3) forsyne, skaffe midler: a ku gan
hjælp dæj mæ nåwd skælendr (D.). — 4)
nytte, være til fordel, også virke, forslå,

gore forandring: hwa ka de' hjælp (D.);

hær hjælpdr hwærkdn Ion ældr bon (vestj.) ; 8

nb bdgyndr dt å hjélp po dt (Søvind s.)

o: at lide med arbejdet. — 5) tjene til

undskyldning el. som grund til at und-
drage sig; de for el å hjælp, om de ^or

tmt (D.). — 6) reflex. vi ka nåk hjælpds ad
om dt (D.); vi hjælpes ad, ligesom Tan-
drup plovhjul 5 når de skal op ad bakke,
så hytter hver sig selv, Kr. IX. 1 1 1 . 195

;

ka do hjælp dæj mæ dt? slå dig igen-

nem med, være tjent med, nojes med
det ; æ kan il jælp mæ mæ snak å tak
(vestslesv.); a ka gåt hjélp mæ mæ dé
hal (Søvind s.) ; å jælp sæ mæ jet par
hæst (Agersk.) ; o hjælp sæj, de æ hunfø,
mæn å ed te æ lyw sprækdr, de ær å
fo mad nåk (D.). — Jfr. Aasen hjelpa,

isl. hjalpa; htsk. helfen, mnt. helpen,

Sch. Liibb. ; eng. help.

hjælpelærer, no. hjélpdlærd æn (Sø-

vind s.) ; hjælpdlærdr æn (Agger) ; hjælpd-

lærdr æn (D.) = rgsm.

hjælpeløs, to. hjélpløs (Søvind s.)

= rgsm.

9 hjælpende, no. hjælpi é (Vens.)

person, som hjælper; hcij war os é gåt
hjælpi i hest å dæj gan, wi wa syq
(Vens.); „to hjælpi", en voksen karl og
en pige, J. Saml. III. 72 (Råbjærg).

hjælper, no. hjælpdr i -dr (Vens.);

hjælpdr æn -dr (vestj.) — 1) = rgsm.;
tci hår mand hjælpdrdr i høstdn (Vens.).

— 2) et helgennavn, St. Hjælper i Klip-

lev, se Mhoff s. 105. 123, jfr. anm. s. 594;
)St. Hulpe, Strackerj. 11.212, Kuhn W. S.

I. 20. 25.

hjælperede, no. hjælpre æn (D.)

en halv besked, som overbringeren selv

hjælper på: de ka a et ræt mæ ætdr, de

æ jo kon h— (D.); jfr. mnt. helperede,

indvending, udflugt.

hjælpeøl, no. hjælpøl æn (Sall.) en
af remmene på det gamle stavtoj til heste.

hjælpitrang, no. hjælpitråti [* ^l.

iflpw] (Vens.) en, man tager tiltakke med,
når andre er ej at få.

hjælpsom, to. hjélpsom (Søvind s.);

hjælpsom (D., vestj.) = rgsm.

hjæls, uo. se hilse.

hjælsen, uo. se hilsne.

hjærnmeltj, no. se jamling.

hjæn, no. se hjærne.

hjær, bio. se her.

hjærm, uo. se hjørm.

hjærne, no. hjan æn hjamr (D.);

hjan æn -dr, også: hjærndr (Vens.); hjærsn

æn, de gi. hjar -dr (Mors) ; hjar æn -dr

(Thy, Agger, Vejr.); hjanæn hjamr (Lønb.,

Heil. h.); hjem kun flt. hest. -rdn (Sø-



630 hjærnebetændelse—hjærte

vind s,); hjam flt. (Bj. h.); hjæn æn
best. -9n flt. -9r (S. Hald); jcern æn -dr

(Bradr.) = rgsm. ; men synes i mange

egne kun at bruges i flt., i det mindste

i figurlige udtryk; o leq si hjamr i blød

(Andst); han brøi si hjæm (Ry); „htvetd

en hjqn haj ha, hon øw9sprøjt9 hild ka-

mdrd å he mé" , Grb. 79. 72; jfr. Aasen

hjerne, isl. hjarni ; htsk. hirn itk., mnt.

ce jqt VU i klap9n (Ang.) hjærtet begyndte

at banke; hans hjåt pek9r lisom æn lot

i æn gråspard (vestj.)
;

„hans hjat falc

i strajdn liq uw få Klætgor ; dæ leqør e

éno, å hwém cejdr ene de stu selstin?^

Grb. 134. 20, om kæmpen; hon hær så

unt får æ jqt (Ang.) o : trykken for hjærte-

kulen ; åpå fosti hjqt (Vens.) o : fastende

;

æ wan lohd fræ mi hjqt (Agger) o : jeg har

herne el. harne, Sch.Lubb., snistilles medio sure opstød; — ordet bruges i en stor

lat. cerebrum.

hjærnebetændelse, no. hjqnhdtænsls

æn (D.); hjær9nhdtæn9ls æn (Agger) =
rgsm.

hjærnegal, to. hjær9ngal (Andst);

hjqrgal (Thy, Mors) ; hjærn9nd9s gal (Vejr.)

;

hjqngal (Gjørding); hjærn9gal (vestj.) —
overmådig hidsig og opfarende.

hjærnekiste , no. hjqnkist æn -9r

(D.) hovedskal.

hjærneskal, no. = rgsm. ; en af mu-

rerne væddede med sine kammerater, om
at han vilde hente en af de dødes hjærne-

skaller, men hver gang, han tog en,

råbte en af de døde: det er min! J. K.

31. 35; stilk af en bonne, som er groet

i en hj— med muld i, gor, når den

sættes i en hat, at den, som bærer den,

træffer alt, Kr. VI. 356. 29, jfr. Kr. IV.

mængde forbindelser med figurlig be-
tydning; om stærk medicin kan i syg-

domstilfælde siges: de ka ryw 9t frå æ
hjåt (D.), nemlig bespændthed, smærte;

di ka ed læq a mi row, imn di nor mi
hjat (vestj.) ; haj hløw så fåmfwst, de hans

hjqt de fløw te hans røw å cik9 uk (Vens.)

;

hans hjåt sårik nipr i æ håws el. sod i

æ håws O' ham (D., vestj.) o: han blev

20 modløs; modsat: han skød æ hjåt åp i

æ lyw (D.) o: fattede mod; æ hjåt sed9r

åw9rl9 i hans hals (vestj.) o: han er en

pralhans; også kan siges: æ hjåt sod

næj9rl9 i' ham (Lindk.) o: han var for-

sagt
;

„énc9n hår haj jit stu hjqt hæU
tow het9" , Grb. 229. 9, o: han er over-

modig; han hår æn stumr hjåt, el. dær
sed9r æn stuw9r hjåt i' ham (D.) det

samme; hwa æ hjåt æ ful aw, læv9r æ
403.596; afskrabede spåner af en hj— iso^ow ow^r aw, el. de, dær leq9r in9st o

brændevin helbreder for drikkesyge, Kr.

VI. 379. 247, el. brændevin siet gennem
huller i en hjærneskal, J. K. 374. 1170;

hj— af hængt mand kan helbrede for

slag, Thiele Overtro nr. 503 ;
jfr. Liebr.

Gervas. 244. 311.312 (Frankr.); ved hjælp

af en hj— , taget på et rettersted, og et

æg el. et ravnehjærte kan man blive

usynlig, i. Saml. IV. 164. 154.156, vise

igen, sts. nr. 158.

æ hjåt, leq9r ud9st o æ tåy (D., vestj.);

de, der er ej9st åpå hjqt9, er U9st åpå
tå^9n (Vens.); de gik ham te hjqt (Ag-

ger) = rgsm.; han hår ey9n hjåt i æ
lyw (D.) o : er hjærteløs ; lok di mon,

æjs9n hlyw9r di hjat kgl (vestj.) o: tal

ikke for meget, dit hjærtelag kølnes der-

ved; dær æ gow9 rom alstæJ9r ur9n i

æn ué hjqt (Sall.); dær ær aUr så sort

40 et jqrt, så æ dær æn vir plæt å 9t (vest-

hjærnesyge, no. hjqnsyq9n æn (D.)

== hjærnebetændelse.

-hjærnet, tf. se skjør-, tynd-.

1. hjærte, no. hjåt æn -9r (D.) ; hjat

æn -9r (Lonb., Andst, Vejle, Hornb. s.);

hjæt æn -9r (Mors) ; hjqt æn -9r (Agger),

best. -9n (Lild s.), itk. (Heil. h., Øland,

Linå, Søvind, Bj. h., Støvr. h.); hjqt e

best. -9 flt. -9r best. -9rn (Vens. ; N.Sams)

;

hjqrt itk. -9 flt. -9r (S. Sams); y

best. -9t flt. -9r (S. Hald h., Tved s.);

jart et -9 (Åbenrå); ja9t el. jæ9t et flt.

jad9 e].jæd9 (Sundev.); jqt et -ar (Ang.);

jqrt et -9r (Bradr., Gram) — 1) == rgsm.

;

slesv.); de hjåt æ nåk kant9t mæ ræw-

sken (Årh.) om en lun person; dær skal

et læt jqrt te å væj åp æmo'r æn tåm maw
(N.Slesv.); — ejeformen hjærte ns bru-

ges også: hjåtdns gqn, glå, gu'W9; a hjåt9ns

gron, løst; di wå hjåpns væmr; de æ
mi hjåt9ns mjærnq (D.) ; hjqt9ns guw9,

glå, gqr; a hjqt9ns gron (Agger) ; hjåt9ns

gu, syq (S. Hald h.) ; hjåt9ns fry å dæjli-

et 50 he9, Mqr9n ta mæ flask9n ! it dæn bet9,

mæn dæn stu9, hæU do fo jæn åpo ta-

sk9n, Sgr. I. 87.386 (Lisbj. Terp); — hj—
i sang, sagn og æventyr: den tredie

drik hun af sølvkanden drak, så hendes
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hjærte i livet det sprak, Sgr. III. 149.17;
de tog hr. Fredensborg hans hjærte så fin,

den kogte de op udi eddik og vin, Kr. II.

208.8, Sgr. 1. 33.8, jfr. Olrik DgF. nr. 305;
se Marbachs Volksbiicher I. Gesch. v. d.

Dame von Roussillon, v^elche ihres Gelieb-

ten Herz zu essen erhalt ; Bocaccio Dekam.
4 dag I., fort. om Ghismonda; Hagen,
Gesammtab. nr. 11 med anm., Grimm
Sagen nr. 506 ; Mabinogion s.251 ; smlgn.
endnu Grimm Myth.^- 1034, AtlakviQa

V. 36, Atlamål v.80, Vølsunga S. kap.38 ; —
et mskes hjærte og tunge skal sendes som
tegnpåhansdød,seKr.V.187,Sgr.VlI.171,
XI. 231, Gr. Ævent. I. 69, J. K. Ævent. I.

s. 66, jft-. Wigstr. Sagor 8, Folkl.Journ.IV.

316; — troldens hjærte el. liv 'er i et æg,
Gr. Ævent. II. 161, J. K. Ævent. I. 192, Sgr.

I. 104, IV. 23. 32, VI. 234, XII. 93. 108,
Efterslæt 116, sign. Thiele I. 8 i en hind; 20

jfr. Asbj. I. 179; i broderens pande, Sgr.
|

XI. 178; i en fisk, Gr. Ævent. I. 31, Kr.
i

VII. 25; med denne forestilling jfr. Maurer
Isl. S. s. 279, Arnås. II. 433 '.fjoregg",

I. 172 „fjorsteinn", Bondeson Sv. Folk-

sagor s. 90 nr. 22, Campbell Tales nr. 1

,

Mhoff 404. 7, Veckenstedt Volksk. II. 26,
det ægyptiske ævent. Z. f.M. IV. 235. 250,
Maspéro, Gontes Égyptiens s. 14; fore-

stillingen synes alm. i indiske æventyr, 30

se Steel and Temple, Wide awake Stories

(1884) s. 404, samt registret under: life

index; Baring-Gould , Gurious Myths II.

301, Gosquin Gontes I. s. LXIV. nr. 15. 50,
Folkl. Journ. II. 292 flg.. Frazer Gold.

Bough. II. 327 flg., Tylor Anfange II. 153,
|

Lang, Gustom & Myth. s. 17, Benfey I

Pantschatantra II. 128. I. §71, Orient u.
j

Occident II. 100, Liebr.Volksk. 122, Gervas. i

s. 114; Gonzenb. I. 35. 139, II. 215, Gur-40
tin, Myths s. 61. 74, Jacob's Geltic Fairy

Tales s. 154, Ralston Songs 165. 167,
Magyar Tales s. 71. 135. 199. 202. 205.

400, Urquell. II. 134. 135 (Siebenb. Zi-

geuner); Mélus. II. 211 (Irokeser), Folkl.

Journ. II. 298 (Samojeder), III. 1 28 ; — dren-

gens hund farer ind i dragens hunde og
tager hjærtet ud af dem, så de alle lå

døde, Kr. Æv. 376; hvis en forbryder

kunde inden 24 timers forløb få et ufødt so

Jaarns hjærte at spise, skulde hans synd
vorde ham eftergiven, således lød en
gammel lov mellem skojerne, Sgr. VI. 172,
jfr. Nicolaissen, Nordland 1.40, se flyve;

„syv mandshjærter indsyede i skjorten*
gor skudfri, Daae Bygdes. I. 171. 181,
Øverland s. 34.64, Urdsbr. II. 99; spise

ufødt barns hjærte gor usynlig, J. K. 411.
1366, jfr. Urquell II. 184; se også: Kohler:
das Hed von der verkauften mullerin, Z. f.

M. IV. 1 80,Thomasson,Visor nr. 2 1 , Urdsbr.
1881 nr. 1. 16, Grimm Myth. II. 1031.1034;
varulv fortærer det ufødte fosters hjærte

I for at løses, Thiele Overtro nr. 754 ; — den
andre steder alm. trolddom at gennem-
stikke et dyrs hjærte med nåle se f. eks.

Veckenstedt, Volksk. III. 233, Mélus. I. 399.
IV. (319) 320. 322. 323; Folkl. Journal I.

91. 331, III. 378, V. 199, VI. 116 synes
kun at kendes i et enkelt tilfælde med
et harehjærte (s. d.), et menneskehjærte
se frimurer s. 371. 54, jfr. Efterslæt s. 199.

142; — der er mælk og blod i dragens
hjærte, Gr. GL d. M. II. 198; — et hjærte

af fl aggermus giver lykke i spil, Kr.IX.

18. 165, friskud Kr. VI. 382.281; hjærte

og pandeben af lam bruges „for en
foerfald^ (?) Kr, VI. 360. 62; af mår for

kolik, Kr.VI. 358. 44; af ravn gor usyn-
lig, J. Saml. IV. 165. 156, giver frit skud
J. K. 218. 226; af svale gor en elsket,

J. K. 224. 262, jfr. Arnås. I. 622, ternens

hjærte; helbreder blindhed, Kr.VI. 372.180;
af ugle giver frit skud, Kr.VI. 355.21;
— brænder hjærtet af forgjort dyr, så

brændes heksen, Kr. VI. 360. 69, 364.106;
den, som spiser fuglens hjærte, finder

hver morgen en pose penge i sin seng,

Sgr. VIII. 21, Efterslæt s. 120. 99, se hug-
ormekonge, jfr. Z. f. M. II. 446 ; se endnu
Strackerj. II. 1 1 8. 422 ; — når Harboøreboen
(s. d.) bejler, siger han: „æ di hjat som
mi hjat, så krøjst i mi hånd!" J. K. 159.

392; gåde: hvad slår stærkere end lærke-

vinger små? Sgr. V. 50. 6, o: hjærtet.—
2) hjærteformig kage, som alm. med
navnetræk el. trykt påklistret vers købes

på markeder og som karle og piger giver

hverandre; di oti sku hæn te æn hwedd-

brøkas å kyb ]ijat9r, hohr å homrikaqsr
(Lild s.). — 3) hjærteskuddet på en
plante, alm. : var ce de, dær hær æ jart

i æ hoi? (Valsb.) en gåde, opløsn. : en
kålstok. — Jfr. Aasen, isl. hjarta, itk.;

htsk. herz, mnt. herte, Sch. Liibb. ; eng.

hart, smstilles med lat. cor., gr. kardia;

Hjerting, hjærtér; dobbelt-, fastende-,

hare-, kvinde-, rav-, ræve-, sten-, svale-.
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2. hjærte, to. = hjærtenskær, har sik-

kert tidligere været alm. brugt, kendes

vel nu kun af de gamle; „go dau, hjate

Berret!" And. Bars.; „hjate Knuj Fut",

Sgr. I. 125. 444; hjåp får, fålei (D.);

hjap momr, mole'tl (vestj.) hjærtenskære

fader, moder; hjqta kowdn, man (Hmr.);

mi hjap hån, hånle'l (vestj.); å hjqtd Von,

git a no da ku snak sdn, lit sku sow (Silke-

borg); hjap, sød9 får, Kr. IX. 194 ned.; lo

hjap Mqrdn! (Søvind s.); forundrings-

udråb: i, hjåtd kom hja'sk! no hår vi

dæm åhre! (S. Hald), også siges^ i, hjåtd

komfå'q! (sst.); se falillegenshjat.

hjærteangst, no. hjåtarist æn (D.)

= rgsm.

hjærtebanken, no. hjåtharikdn (D.);

ja9rtbatik9n (Åbenrå) = rgsm.

hjærtebarn, no. i, hjaphår! (Vejr.)

O: ih, kære barn! tiltale til born og 20

kvinder, el. af forældre til voksne born,

glds. ; se 2. hjærte.

hjærtebeklemt , to. hjgtbsklæmt

(Vens.) bedrøvet, f. eks. af kærestesorg.

hjærtebensfedt , no. et stof, som
bruges mod engelsk syge, se Kr. IX. 4.

hjærtebensolie , no. oleum lauri

express. et ol. anthos (M.): oleum hyos-

cyami inf. (P.).

hjærteblod, no. hjåfblg de (D.) =30
rgsm.

hjærteglad, to. hjåtglå (D.) == rgsm.

;

da bliver den jomfru ret hjærteglå, at

hun dog der sin kjærest så, Kr. II. 149. 17.

hjærtegrav, no. hjatgraw æn (Sø-

vind s.) hjærtekule.

hjærtegrim, to. jartgrem (Åbenrå)

overmåde styg.

hjærtegræde, uo. IJijåtgræa] (Fri-

senb. egn) græde hjærtelig; „a stak ret«
rele i å hjåtgræe", Yuelb. s. 37.

hjærtegræs, no. jædtgræjs de (Sun-

deved) en græsart, briza media, L. ; også
Thy, J. T. 291.

hjærtehånd, no. når born rækker
den venstre hånd frem for den hojre,

kan siges: de ær æ hjåthån (Lindk.).

hjærtekammer, no. hjåtkamsr æn
(D.) = rgsm.

;
go do en i di æjan h—

o siJ9 hud9n de æ dær te'vænt (D.).

hjærteklemme , no. uo. hjåtklæm
æn (D.); jartklæm æn (vestslesv.) — 1)

trykken for brystet, hjærteondt; også to.

a æ så hjåtklæmt (D.). — 2) hjqtklæm

æn (vestj.) en ildklemme, hvis ben er

bojet hjærteformigt. — 3) hjæiklæm uo.

(vestj.) gennembanke.

hjærteklems dråber, no. tinctura

balsamica arom. (M. P.).

hjærtekule, no. hjatkuwl æn (Ag-

ger) = rgsm.; se hjærtegrav, -pyt.

hjærtelag, no. = rgsm.; har man
hjærtelag, har man nok håndelag (Vejle).

hjærtelig, to. hjapp (Vejr.); hjåpp
(D.); hjåt9h (S. Hald); hjgt9p (Bj. h.);

hjqrtdli (S. Sams) = rgsm. ; han war så

hjapp h9dr6w9r; de gor ham så hj—
unt (Vejr.); [dær æ hjat9p hqi9l i huwst]

(Vens.) en sørgelig tilstand.

hjærtelil, to. [hjqt9lit] (Vens.); wi
hjapns e\. hjaplet {Ye']v.) — hjærtenskær;

„An, hans så hjateUld v^^en*. And. Begr.

;

kæleord til kvinder og bom (Vens.) Mb.
hjærteløs, to. jqrtløs (Vlb.) flov,

mat efter sygdom.

hjærtensalve, no. ungventum ner-

vinum.

hjærtensfryd, no. — 1) = rgsm. ; i

en remse : hjqt9nsfryjd o dæjliqhii9d ! Mq-
rdn, ta mæ flask9n (Agger) se hjærte. —
2) en plante, melissa officinalis L. (Sun-

deved), J. T. 144.

hjærtensfryds dråber, no. - - hjærte-

klemsdråber; —olie, oleum viride c,

ætherol. cedro (P.).

hjærtensgjærne , bio. jqt9nsgærn

(Ang.) = rgsm.

hjærteonde, no. hjåtun æn (D.)

kardialgi, trykken for brystet; hjqtunt (Ag-

ger) hjærteondt.

hjærtepyt, no, hjåtpøt æn (D.);

hjatpøt æn (Lb.) — hjærtekule (s. d.).

hjærter, no. hjåpr (D.); hjqter æn
-9r (Vens,); hjåt9r [æn'\ -9r (S. Hald);

hjqrt9r [æn} -9 (S. Sams); hjqt9 et -r9

(Søvind s.); hjqt9r el. hjæt9r æn -9r

(Agger); jqrt9r æn -9r (Ågersk.); jqd9

æn -r9 (Sundev.) — hjærterkort i spil;

hjåt9r koti, dam, knæjt, æs (D.); hjat9

knæjt, (Hornb. s.); hjartø dam, koti,

knæjt, æs, tréj hjqrt9r9 (S. Sams);

hjæt9r æs, hjæt9 koti (Agger); når man
i kortspil spiller hjærter ud, kan siges:

hjåt9 hå9n, slek fiø, it di sur, mæn di

sø, Sgr. 1. 191. 1157 (Lisbj.Terp) el. hjqt9r,

bet9 mumr, slek -flød ! (Agger, alm.) ; for-

tæll. om præsten, der indgik et vædde-

mål, at han på prædikestolen skulde
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nævne kortene og så sagde: dersom
fanden nu kom ind ad disse , ruder"
og kastede sine „klør" i eders „hjærter",

da vilde I vist råbe: „spar" os! Sgr. III.

102. 396, IX. 87. 261, X. 218. 505, Kr. IX.

292; jfr. plt. harten; se hjærte.

hjærter halvblods, no. navn til

„manilla" i l'hombre, se Blicher, Saml.
Nov. IV. 506.

hjærterum, no. = rgsm.; hwo dcerio

æ hjåtrom, dær æ åw husrom (D.)

hjærteskudt, tf. hjåtskøt (D.) for-

elsket; „hqj wa hløtodn hjatskbt i hær"

,

Gr. 110.56.

hjærteslagen, to. hjqtslaw9n (Vens.)

;

jqrtslmvdn (Vlb.) — beklemt, urolig.

hjærtesorg, no. hjatsårø æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

hjærtespandsalve, no. ungventum

hjærteve, no.

jartve de (Vlb.) -=

-hjærtig, to.

-hjærtighed.

hjåtve æn de (Malt);

hjærteonde.

se barm-,

no. se barm-,

hjæt, no. se hjærte.

hjævver, no. uo. se hjabber.

hjø-, no. se hø- i smsætninger.

hjøggel, no. se høgulv.

hjon, no. se hjorne.

hjorm, no. hjorni el. jorin æn (Ran-

ders egn); jorm et (Lisbj. Terp) — flok;

jfr. hjarm, hjord, jømmel.

hjorme, uo.

hjørm -9r -9d (Mors, Hanh.);

hjærm -dr -9t (Andst, Malt, Hvejsel);

jorm -9r -9t (D., Mds. h., Sall., Løgst.,

Lisbj. Terp)

— 1) vrimle, om kryb; di jdrm9r
imæ'l hwæra'mr (D.); dæ wa såmam

cardiacum, navn af planten hjærtespand, 20 mt/s^ te de jormt (Mds. h.); de hjærmøt

20,

ung-

leonurus cardiaca L., se G. & D
jfr. Kr. VI. 360. 64; der udleveres

ventum altheæ (P.).

hjærtespringsalve, no. oleum lauri

(P.).

hjærtespænd, no. hjatspæj (Vens.)

sygdom for hjærtet ; hjqtspænc to., hjærte-

spændt.

hjærtestensolie , no. oleum hype-

rici (M.).

hjærtes testament, no. species the-

riacale (P.).

hjærtestikke, uo. hjqtstek (Vens.);

jartstek -stak -ståk9n (vestslesv.) siges om
dyr, der slagtes, når de stikkes så dybt,

at livet altfor hastig udslukkes, inden

blodet er udtomt.

hjærtestyrkende dråber, no. tinc-

tura balsami arom. (P. M.).

hjærtestød, no
rgsm.

hjærtesuk, no.

rgsm.

hjærtesund, to.

hjærtesyg , to.

vinds.); hjåtsyk(D.); jartsyk {\ests\esv.);

jartsyk (Åbenrå) — alvorlig syg.

-hjærtet, to. se blød-, hoj-, bone-,

stor-.

hjærtetinctur, no
arom.

hjærtevand, no. hjqtwan de (Mds.)

også kaldet gloende vand, sure opstød;

se 1. hjærte s. 630. 9; iltvand, mundvand.

ræt mæ falk, te de båmi9t (Malt). — 2)
om luftens hvirvlende bevægelse ; de hjor-

m9r om æ hushamr (Herning; Hvejsel);

de kå jærm om kak9luni (S. Sams) om
luftens bølgende bevægelse over en varm
kakkelovn. — 3) være urolig, om sindet;

„det jormed i ham" (Slet h.), det kogte

i ham, o: han blev hidsig. Mb.; jfr.

jørre uo., jøssel to.; jømle, hørme.

hjormen, no. i tim.: dær ær æn
jærm9n a stærm9n lisom i Darom præst-
gor, nær di hrøqpr æn fjær9rikar målt
(N. Slesv.), en løben og stimlen o: væl-

dig travlhed.

hjorne, no. hown æn -9r (D.); hon
æn -9r (Fanø) ; hån æn hamr (Hmr. h.),

flt. hamr (Hanh.) ; hjør9n æn -9r (Agger)

;

hjor9n æn hjdrn9r (Thy, Mors), ett. hjdr9n

(Vejr.); hén el. hjøn e best. -t flt. hémr
hjqtstød æn (Agger) 40 el. hjén9r (Vens.) ; hjon é best. -9 flt. [-ar]

(Havbro s.) ; hjeni itk. (N. Sams) ; hjom
itk. best. hjom flt. -r best. -m (S. Sams)

;

hjén et -9 (Søvind s.); hjon æn -9r (Hov-

borg, Lindkn.)
;
jon et -9r (Agersk., Gram)

;

jorn æw-9r(Bradr.); hyrn et %rw9r (Fjolde);

vom el. hyrn et -9r (Ang.) — 1) = rgsm.

;

kun må mærkes, at det i regelen er vinke-

lens udadvendte spids^ som kaldes hj—

,

ikke den indadgående, se krog (vestj.);

tinctura balsami *o hjorne i stuen, flig af en kjole (Fjolde);

i nbrwæjst hån (Lild s.) i det nordvestre

hjorne; hon kom9r ene i hémrn (Vens.)

om en skidenfærdig kvinde; fig. m traf

ham i æn skit hjørsn (Agger) o: han

hjatsok æn (Agger)

hjåtson (D.) == rgsm.

hjqtsyq (Vens., Sø-
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var i dårligt humør; sidder en pige for

hjornet af bordet, bliver hun ikke gift

de første syv år, J. K. 63. 47 (Sælland).

— 2) hj ornekegle i keglespil, vist alm.,

se kegle. — Jfr. Aasen, isl. hyrna huk.

;

SV. horn itk., se horn; aske-, bag-, bænke-,

dige-, fem-, for-, hus-, klæde-, otte-, regn-,

seks- side-, tre-, ud-, verdens-, vinter-.

hjorne, uo. hjøn -d -dt (Søvind s.)

— 1) skotte; a so nåk, han 3td å hjømtifi

ætd mcB. — 2) hjhn bw, tage hjorner af,

f. eks. af et bræt.

hjornebørren, no. hjornbørdn æn
-9r (D., Sneum) = hjorneville.

hjornehus, no. æ hownhus (D.)

husvinklens udgående spids, jfr. kroghus.

hjornekegle, no. hjønkejd æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

hjornekuld, no. hånkul (Lb.); hjø-

r9nkul (Agger); hjonkul (Lindk. s.) — i 20

udtr. o ta hj— , o: blive forkølet ved at

stå ude ved hushjornet og tale med
kæresten; udtr. vistnok alm.

hjornereb, no. jonrev et (vestslesv.)

et reb foran og et bagved tværs over

hølæsset for at holde det.

hjomeskab, no. hjønskav et (Sø-

vind s.); hjøvdnskåb æn (Agger); jonskaf
et (Sundev.) = rgsm.

hjornesparre, no. hénspar é best. -a 30

(Vens.) en sparre, befæstet i hushjornet.
I

hjbrnesten, no. hqwnstijm æn (D.)

= rgsm.

hjornestolpe, no. hownståljj æn -9r

(D.)==rgsm.; kaldes i æventyret: guntel-

stage, Kr, Æv. 170.

hjornetand, no. howntæn= flt. (D.)

;

hjéntæn æn (Søvind s.); hjørdntæn æn
= flt. (Agger) = rgsm,

hjornetrekant, no. se trekant.

hjorneville, no. sæt hånwihr (flt.),

sætte hjornebundterne på hølæsset (Lild s.).

Hjorring, no. en købstad i Vens.

;

efter en ring i kirkedoren kaldtes byen
„Hojrari'^ , men det navn er senere for-

andret til „Hjordri", Kr. IX. 213.

hjov, hjoven, tf. se hugge.

hjovn, no. se hynde.

hjovver, no. se hyrde.

hjåb, uo. se hjabe. so

hjåd, no. se hjade.

hjåg, no. se hjag; uo. se hjabe.

hjald, no. I. hjål æn (Andst, Lyne
s., Hmr., D.); hjal æn (Holstbr., Hornb.

s.); jål æn (vestslesv., Agersk., Bylde-

rup); jål æn (Sundv.). — II. hil æn hil

(Agersk.; Bradr., V.Vedst., Sem); hil æn
(Emmerlev) — 1) a. hjald, loft af løse

stænger over tærskeloen (Agersk., Angel,

Sundev.); over lo og lade (Andst); over

loen (Fjolde, Bylderup); stænge, hølad

(Holstbr.); loft over stald, lo, fåresti

(Lyne s.) ; over stalden (Hmr.). — b. hild,

loft af løse stænger over stalden (Ager-

skov, V. Vedst., Bylderup, EmmerL, Sun-

deved); over udhuse (Bradr.). — 2) hjal

[et'] (Hors.) honserik; honsene flyver te

hjals; jfr. hjeld; mnt. hilde, hille, helde,

Sch.Liibb.; hilge, Schiitze; høhylde, lad,

slyde.

hjålde, uo.

hjål -ar -9t -dt (Andst, D.);

hjal -9r -9r -dr (Holstbr.) —
at lægge loft af stænger i udhuse; fig.

ka I no hlyw hjahr (Holstb.) kan I nu
komme til sæde på vognen!

hjåldfag, no. hjålfaq æn -fåq (vestj.)

fag, hvor kornet lægges ind over stald

og lo, mods. jordlagt (s. d.).

hjåldfork, no. jålfårk æn (Sundv.)

en fork, som bruges på hjålden.

hjåldlejre, no. jållæ9 æn [^lærd]

(Sundv.) en stige, som man sætter til

for at komme op på hjålden.

hjåldskraber, no. hilskravdr æn
(Agersk.) sendes born et narreærinde i

byen efter; jfr. messingståltråd.

hjåld-slyde, no. hjålshjd æn (D.)

alleslags ronter og stænger, hvormed der

lægges hjald i udhusene.

hjåldstang, no. hjålstari æn -sta%

(Andst) en enkelt stang af dem, som
danner hjald; jfr. slyde.

hjåli, no. se hjari.

hjalp, uo. ft. se hjælpe.

hjålt, no. hjålt de (Mors) spatknuder

på bagbenene, om heste
;

jfr. Aasen hjølt

d. s. ; spat.

1. hjålte, no. jolt \et\ -9r (Bradr.)

tværtræ, håndtag på et spadeskaft; jfr.

isl. hjalt, mht. helze, håndgreb på sværd.

2. hjålte, uo. hjålt (I).); hjålt (Mors)

lamme på et af bagbenene; „si ænle

kam a da hjaltin hjæm", Jyd. L 14.1.

hjåltet, to. /i/ål^ (vestj.. Vejr., Mors);

hjåltdd (Thy); hjålt9 (D.); hjalt9 (Søvind

s.); hålc flt. hålc (Vens.) — lam (s. d.)

på et af bagbenene; hjålt o æ håqhiJ9n
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(vestj.); „hjalt, si de bløw a ve å veh^

,

Jyd. I. 14. 1; jfr. Aasen hjøltad; krebbel.

hjåmp, uo. se hjompe.

hjån, no. se hjaii, hynde.
hjåni, se hjari.

hjånk, no. se hjank.

hjår, no. se hjord.

hjåri, no. se hjari.

hjårk, no. uo. se hark, harke.

hjås, no. I réjti hjås (Vens.) skæo.

:

en skiden kvinde; =^ hors?

hjåsk, no. se hjask.

hjåt, no. se hjærte.

h.m, udrbso. = rgsm.
;

„hm, hm!^
sedr di gamdl cæhfisr, di kane (kan ikke)

løs å di ma ene baj (Vens.), Sgr. X.

109. 325: „hæm!" så Pe Tæm, 'hans nijss

sod i hlæm (vestj.) tim., når noget går

galt.

ho, uo. ft. se have; ft. tf. se høre;

no. se hå; bio. se hvor.

1. Ho, no. Hum (D., Varde) et sogn

og en by vest for Varde, hvis kirke,

som nu er nedbrudt, havde stråtag; se

Hobo; hoved; Sønder-.

2. h.o, no. ho de (Hmr., vestj.) efter-

grøde, den første slæt hedder hø (s. d.)

;

„a war udh ad æ kjaer a sie ætter e

hoe", Blich. Bindst.
;

jfr. Aasen haa,

isl. hå. !

3. ho, udro. ho ! (Sundv.) siges til

hesten, når man nærmer sig den, eller

stryger den på benene; „hohoho! søh

Messingjens (en hest). — de ær uer

nok! søh a", Blich. Bindst.

1. hob, no. hof æn (Malt) et vandhul,

rest af et fordums åløb i en eng; jfr.

hop. 2, Aasen, en smal vig af søen, isl.

hop itk.; mnt. hop, Sch. Liibb. II. 296.

49flg., eng. hoop, ring, kreds; 1, hove.

2. hob, no. hov æn hov (Søvind s.)

;

hof æn hof (Agersk.) ; ho9f æn hof (Sunde-

ved, Ang.) = rgsm.; en dynge f. ex. af

jord, sten, mog; fig. „a vedd jo ual, hun
hår en hovv å munden", And. Frieri o:

hun er mundrap; amlt æ gåt ijo'r øwdr

hob (Vens.) o: avlen er god iår over det

hele; jfr. Aasen hop; isl. hopr hak., htsk.

haufe el. haufen hak., mnt. hop, hoppe,

hope, hupe, Sch. Liibb. ; — hobe, hoben

;

mog-, pismyre-.

-hobe, no. bojningsform af hob
;

jfr.

Aasen, til hopes; over-, til-.

hoben, no. hovdn æn (D., vestj.);

håvdn æn (Vejr.); hohm æw (Thy, Mors)

;

hobdn i (Vens.) ; hobdn æn (Agersk., Ang.)

;

håbdn æn (Bradr.) — hob (s. d.), mængde,
æn gråw hov9n pæri, kre, mindsksr osv.

;

„i Snordn i Albård, dé sa i hdb9n jéj
awtdn å spelt A;or^", Grb. 150. 56, i „Snur-

ren" i A— sad en afteri en mængde og
spillede kort; dæ tvår æn fåh håbdn, æn
fåh håbm falk (Agger)

;
jfr. mnt. hopinge,

' Sch. Liibb., sammenstimlen af mennesker,
er af samme stamme; stor-.

' hobetal, no. i hobtal (Agger) ==

rgsm.

Hobo, no. beboer af Ho sogn; æ
Hobo kumr (Varde egn) , mørke regn-

skyer i vest, jfr. hat, kjælling.

hoboist, no. hopdgi'st æn -dr (Malt);

hapagi'st æn -dr (Mols); „hoboister, —
hoppegister kaldte man dem den gang",

J. Davidsen : Fra det gamle Kongens Kjø-

benhavn (1880) I. 83; en af mine naboer

spurgte mig, om det var sandt, at kongen
havde gjort mig (Bredahl) til trompeter

ved hoppegisterne , O. Borchsenius, To
Digtere 1886 s. 44. Slige folk hørte i

gamle dage til musiken ; dette er næsten

glemt, derimod bruges ordet nu om en
person, en kvinde, der er påfaldende i

sin dragt: a tænt de wår æn fin hop9-

gi'st, da tvår 9t Sordns kuwøn; jfr. htsk.

hoboist: person, som spiller på oboe el.

hoboe; fr. haut-bois, et blæseinstrument

af træ, der i tonen når „hojt", ni. til et

trestrøget g.

hobre, uo. hovar hovrdr hovrst (vestj.,

Hmr.); [hob9r] (Vens.) — fryse, så man
ryster, ryste af kulde; jfr. govre.

Hobro, no. by i Østjylland, skal

nævnes Abro'w i Mariageregnen ; betyder

mulig: broen over åen Ho, se U. Bl. I.

185; gid han var langt norden for Hobro

!

kan siges i Sydjylland, Kr. Ordspr. 502
O: gid han var pokker i vold, se Bov-

bjærg, Hekkenfelt.

hod, uo. ft. se hedde.

hodan, bio. se hvordan.

hodderet, to. æ tvust æ noj hod9rd

(Mors) ujævn i skorpen.

hode, no. J. T. 204, [hoddr] flt.

(Varde)
;

\hdjdr'\ flt. (Ålborg) — en plante,

rosa spinosissima.

hodum, no. se hvoddum.
hoel, to. se hul.

hof, no. se hob.
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hof, no. =^ rgsm.
;
„haj war hwa da

we hofd", Grb. 111.76, fremmedord; jfr.

htsk. hof; isl. hof itk. tempelbygning;

ordet smstilles (?) med gr. kepos, have;

se hov,

hofjæger, no, fandens h— , se i

ævent, Kr. V. 217.

hofte, no. håwt æn håwtdr (D.);

hbwt et -9r (Agersk.); howt i hest. -i flt.

hbwt el. howtdr (Vens.); Jiowt æn -9r

(Mors); håwt æn håwtdr (Agger); howt

æn -9 (Søvind s.) = rgsm.; hofte på
msker og dyr; jfr. Aasen hoft, ^sv. hoft;

htsk. hufte, ght. huf, eng. hip; bag-.

hoftelam, to. håwtlam (D.) = rgsm.;

se hjåltet.

hofteled, no. håwtle æn (Agger) =
rgsm.

hoftepude, no. hbwtdpuw æn -pu9r

(Vens.) brugtes i ældre tid af kvinder

under skørterne.

hofteret, to. håwt9r9 (D.), f. eks,

æn h— hæst el, ku, dyr med frem-

stående hofteknogler.

hofteskade, no, howtskd æn (Sø-

vind s,) = rgsm.

hofteskreden, to. håwtskræjm (D.)

;

howtskræjm (Agersk.) — om ko el. hest,

hvis ene hofte er lavere end den anden;

jfr. hoftestrøgen.

hofteskunk, no. = hofteled, se Kr.

VI, 184.

hoftestrøgen, to, howtstrdq9n (Mors)

;

hdwtstrøq9n (Thy); jfr. hældhoftet.

-hoftet, to. se hæld-.

hof-tur, no, hoftuwr æn (Lild s,)

glds. dans.

hog, no. se 2, 4, hug; uo, se hugge.

hoggentorre, no. se hugtørv.

hogife, no. \hogife''\ æn (Holstebro)

, bogstol, bestående af en skråplan (pult)

til at skyde op og ned ad en stang på
en korsfod; lindes i somme kirker til

brug for kirkesangeren, når han ved

messefaldstjeneste må læse en prædiken",

jfr. Frølunds Beskr. af Holstebro 1871;
muhgvis er ordet hiffgippe, se P. Plades

Visitatsbog, Gr.s udgave s, 11 : ,prædicke-

stolen skal icke være en bogstol el, en

hiffgippe nedre på jorden"
;

jfr, J, Saml,

VIII, 270; Kalk, und. hivgippe tilfojer:

kunde man antage ordets første del for

at være nedertysk hip (se Sch. Liibb.),

htsk, hippe (se Grimm Wb,) og hele ordet

for at betyde en kagebod, gav det god

mening; se himpegimpe,

hoi, no, se hoved,

hoj, uo, se høde,

hoje, no, se hovedet.

hok, no. håk æn håk9r (D.); håk æn
-9r (vestslesv.) — navn til de små stakke,

hvori boghvede el. andet kort korn sæt-

tes sammen, når det er høstet, for at

10 eftermodnes ; éæt æ håk te røk (D.) sætte

stakkene ned langs agerens midte; lille

knold på marken (Agersk.) ; herhen hører

måske: håk9r flt. (S. Sams) en plante,

malva sylvestris L. ; høk æn (Ang.) en

lille høstak på engen, jfr. htsk, hocken;

Schiitze hokke, kjærv bundet af tre el.

fire neg; hot; boghvede-.

1. hokke, uo. håk -9r -9t (D,, vest-

slesv.) — 1) o håk æ boq9t (D,) sætte

20 boghveden i hokker; håk æ tar9 a (vest-

slesv,) det samme; se kokke, — 2) sed

o håk ad mæ 9t (D.) sidde i armod og

slå sig småt igennem; jfr, holke, høkke,

hølke.

2. hokke, no. håk æn -9r (D.) ; håk

æn -9r (Agersk.) — 1) et indhegnet

stykke jord ved gården, mest brugt til

kålhave el. blegeplet. — 2) et lille usselt

værelse : æ fåstæ'r int, vo di mam mind-

^osk9r ka få plas i de Uh håk (Agersk.);

æn us9l håk (D.) hytte; han hår kon

æn håk (sts.).

hokken, no. håk9n et (Bj. h.) sti

til får el. kalve; se fåre-, kalve-,

hokkenren, to, se håkenren,

hokkeret, to. håk9r9 (Agersk,) —
1) fuld af knolde, om marken. — 2)

prikkeret, nobberet om toj.

hokus pokus, no. i tim. gor hok9s

*opok9s (vestj.) gore narrestreger, tasken-

spillerkunster; udtr. skal stamme fra den

romerske præsts ord, når han indvier

hostien: hoc est corpus meum, dette er

mit legeme; andre sætter det i forbin-

delse med Ochus Bochus, en eng. trold-

mand, se Weig.Wb., Webster; Ndl.Volksk.

I. 198: formel, hvormed gøglere begyn-

der deres kunster.

hol, no. se hale,

hold, no, hol el, hål een (D,); hol

æn (Agersk,, Sønderj,); hål (Agger, Thy);

itk, (Vens,, vist alm.); hål et (S, Hald)

— 1) holden, fastholden; fo hål o æn
par hæst, ha hål o 9m; han hår eifpn
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hål o hans mon (D., vestj.), hol (S. Jyll);

fo hål i æ skræjdr, i æ pæri, o æ ggr

(vestj.) få fat på; a hår fot hdl åpå'

ham (Vens.) o: fået hånd i hanke med
ham; „di greb hål i ham", Tkjær 11.3,

o: de greb fat på. — 2) noget, som
holder fast: æn hol (S. Jyll.) en krog,

hage, at hænge noget ^k, æ hol o æ
stjat (D.) krogen på vognstjærten, den
hindrer at kobbelringen skal glide ind

på stjærten, se holde 2; pæle, som ned-

rammes i Gudenå for at hindre ulovligt

fiskeri, kaldes „et hold", se Ribe Folket,

1 885 nr. 200. — 3) Underholdning, op-

hold; go åm i hdl (Mors) om fattige el.

andre, der får deres kost på omgang i

sognet; a hår ham i hol, å wær i hdl,

go po hol (Mors, Thy); se mading; han
hå høqdd sæ fræ æ hol (Mors) o: bygget

så stort, at han går fra sin ejendom;:

et særligt handelsudtryk er: o hyv stud o

hol (vestj.), o æ hål (D.) d: købe således,

at den sælgende skal beholde og fodre

studene en længere tid ; et års hol (Ager-

skov) at fodre et par stude året rundt;

æn guwd hol (vestj.) et studehold, som
der har været god fortjeneste ved; se

fodre; klatgål o låri hol, de ær åUr gom
(vestj.). — 4) varighed og styrke til at

holde ; dær æ gåt hdl ic a (Vens.) f. eks.

om toj: det er godt at slide af; dær ær
eridn hål i 9t (vestj.); også fig. dær æ
hål i' ham (D.) det er en stærk karl. —
5) ophold, stansning; „bæsteren wa
skekkele å ga hold". Ferien s. 4; haj
to hol uanfår (Vens.) o: stansede, om
en kørende. — 6) sting (s. d.), smærte

;

fo æn hol i dæn jæn sij (D.), é hol (Vens.).

— 7) fiskegrund; fiskerne har deres be-

stemte „hold" eller „drættesteder" (s. d.)

med mærker fra land af, J. Saml.VIII. 177.

— 8) afdeling; di horn i flijsr hol (D.);

vi hb djel dæm i tdw hål (Søvind s.);

å tow jin i måm hol wan (S. Sams);

de blote skyl i fiijdr hål wan (Agger);

et hål klejd (Søvind s.) et sæt klæder. —
Jfr. Aasen hald, hold itk. ; af-, bag-, be-,

folke-, for-, husbonde-, ind-, jævns-, kobbel-,

kro-, med-, op-, rive-, stavn-, svine-, til-.

holdbar, to. hålbar (D.) = rgsm.

1. holde, uo.

hål håhr halt halt (D., vestj., Jannerup,

Nykirke, Hvejsel); tf. håhn (Lemb,

Lyne); halt (Rødding [M.]);

hol -dv holt håhn (Davbj.);

hbl -dr hdlt holt (Lødderup, Lild s.;

Heil. h.) ; ft. holt (Rævs, Vejr.)

;

hål -9r -t halt (N. Sall., Mogenstr.);

hdl hdhr hdlc hdlc (Vens.);

hdl hdUr hdlt hdlt (Havbro s.);

hdl hdhr hdlt hdlt (Fålslev, Harridslev,

Haslund)

;

hål håhr halt el. halt halt (S. Hald,

Nimtofte, Ålsø); ft. hål (Støvr.);

hål håh hudl håh (S. Sams); ft. hodl

(N. Sams.);

hål håh hol el. halt halt (Søvind s.);

hol hold hol holt (Vejlby [Årh.) ; tf. halt

(Linå)

;

hål håh halt halt (Tåning); tf. håhn
(Vejlby [F'r.]); ft. Atflaf. Aå|^ (Røgen)

;

hol hohr holt holt (Skodborg) ; tf. hohn
(Ballum)

;

hol håhr halt håhn (Sem, Hvidding);

hol hohr holt hohn (Bradr.);

hål hohr holt hohn (Hammelev);
hdl hdh hdlt hohn (Åbenrå);

hol hoh halt håhn (Sundev.);

hol hæhr halt håhn (Ang.) —
1) holde, omfatte, have i hånden; hål i

æ hån; æ kat halt æ mus i æ mon; ka
do hål æ æn å æ hjælk? (D.); værn ska
hol æ ban? (Agersk.) o: bære barnet til

30 dåben ; ve do sip, do ka hål ræt o æ
plåw! (vestj.); „de ær et gåt o hål de

æn et hår i si hin9r!" så han æ man,
di så, han fes (vestj.). — 2) afholde,

hindre, stanse; ka do hål di himr ve

dæj sjæl! hål æ hæst, o: hindre den i

at løbe; han ku et hål sæj frå o grin;

hål æ ån; hål mon, kæft! o: ti stille!

a halt ham gråw læri frå æ hrænvin;

ka do hål di frå dt? (D.); hon hdlc é

40 bet9 kon i ^j o 9 (Vens.) o : holdt igen,

at det ikke skulde glide for rask, f. eks.

om lækkerier ; æ ku håhr æ mjælk (Lindk.)

O: vil ikke slippe mælken; så komø dær
æn skæsvun (chaise) å hæhr stywt får æ
dor (Ang); han hår håhn we æ krowr
æ hijdl æt9mæjd9; mon han wel blytc

hålin ? (Agger)
,

„prejsti be kuski å blyw

hdli dær å pas wal åpå héjst9n", Grb.

201.26; se holdt. — 3) lade forblive i

50 en vis stilling ; hål æ ywn, æ mon låt;

hål æ hus ræjn (D.); vedblive at udføre;

„diæ matt di hall i ni dau å kyør ud
ow di døe", Blich. Bindst., o: blive ved

at køre. — 4) sætte i en vis stilling:
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hål æ hum åp! hal æ skol onar æ tap,

æ hjul i ce fur (D.) ; do ka hol æ pisk

ur te æ si! (Agersk.). — 5) opholde,

underholde; hål tjæmstfålk, kyjdr, for,

hæst, awvisdr, blå (blade) ; hål jæn mce

toba'k; forsyne en med tobak, såraeget

han bruger; han æ halt gåt (D.) o: ser

godt ud; han hohr sce sjæl, o: ernærer

sig selv; hol ce hæst gåt; hohr I kør

hær stur ? (Agersk.) ; do håhr dæ gåt, lo

O: ser godt ud; han håhr hans hæst gåt;

han ka hål trej kyjpr o æn hæst (Agger)

;

se holden; alm. vittighed: humand kyjdr

ka dær håhs o dæn gor? — gråw mam,
nær æn hår æn støk gåt, nyj rev! (vestj.);

„hvormange køer kan du holde?" —
,Jeg kan holde dem allesammen, und-

tagen i bissevejr, så har jeg ondt ved

at holde én'*, Kr. Almueliv II. 7. 10; no

ka 9t hål sæ sjæl, lisom æ piq i Æjstrop, 20

Kr. IX. 1 1 3. 213, siges om noget, der er gjort

godt fast. — 6) beholde, vedligeholde

:

a ka et hål æ lyw ve dt, æ warm i æ
fæddr; hål fræj; overholde: hål styr o,

måd mæ; hål uw9r {D.), også: han låwdr

moj o håhr let (D.) ; va Sihi'l hæ spåi,

de hæhr, Gr. GI. d. M. III. 203, hvad

Sybille har spået, går i opfyldelse; di ku

ene hol el. ene hol få' dæm (Vens.) o:

de kunde ikke klare sig med penge. — 30

7) udføre en forretning, iagttage en vis

skik, helligholde; hål rå, mød om; hål

hæh i æ jul; hål tnørknøfi, mæja, hæh-
awtdn; hål hrulop, hasdl (D.); hol tey,

æn daw hæh, men (middag) (Agersk.);

hc^ sjåw , hæjå, molø'r (Agger), holde

sjov, spektakkel, lystighed. — 8) vur-

dere, agte, anse; a halt ham få guwd

tf 9t, får æn riq man (D.); hål dæ få
dcqj do ær å ta dæj néjdr mælma (Vens.) 40

O: vær beskeden! — 9) udfylde, gore

tilfulde; de håhr gåt mol (D.). — 10)
være stærk, om tråd, toj, redskaber, tåle

slid; æ tro håhr gåt o vin; sålæ'i^ de

knas, så håhr 9t (D., alm.) børnevittig-

hed om isen; lig. haj ka wes ene hol

(Vens.) O: han kan vist ikke klare sine

udgifter, må gå fallit; han håhr ek te

ræt moj (Agger) o: han er svagelig el.

fattig; di sæjpr han ska wæ præst; mon so

hans huwd ås9 ka hål tej 9r? (sts.). —
11) vedblive at vare: di hær guw9 væjr

halt sæj 9t læri (D.). — 12) trænge ind

på: a halt et mæ' ham, te han sku go

dæro'tcdr (Andst). — 13) styre en vis

vej, om kusken: hol fra sæ, ar sæ (Ager-

skov) tilhojre — tilvenstre; hol te symr
(sts.); — hål a' dæ, hål fræ' dæ, hål

tf æ hån, hål fræ' æ hån, hål hørs,

hål hi, hål por, hål ski! — da lp di i

væjgrowt9n, (Tåning) spøgende; hol frå'

sæ, æ' sæ (Vens.) hojre, venstre; om en

pejling tilsøs : han ku hol Tæm9rhy kerk

igém9l hans ijn gpr (Lild s.) ude fra

havet kunde han se T— kirke igennem

hans egen gård. — 14) vædde, gore

indsats til et væddemål : ska vi hål om 9t ?

(S. Hald h.). — 15) i passiv i en sær-

egen betydning, håhs ft. tf. håhst: de

vel håhs, te do når 9t (vestslesv.) o : være

vanskeligt, at . . . — h— ad: håå, a' S9

(Søvind s.) holde til venstre side, når

man er kusk; fig. han håhr hen a' S9

(sts) O: gor kur til hende; do ska hål

aj dæ! (Agger). — h— af: hål ow jén

(Søvind s.): 1) holde af, elske; han
håhr a' hans muw9r; hwæm wa 9r han
halt å ? (Agger) ; di dansk9 piq9r, di æ
tro, de hæhr æ aw, å de vår to, vofå'r

æ gærn vil ha' dæ (Sønderj. vise), se

Fb. Fr. H. s. 132.2; di håhr a' hwær-
an9r lisom hun o kat (D.); hun håhr
a' ham som æn såw å æn unkap (vestj.).

— 2) kærtegne, især: holde om livet;

han saj å halt ow hen hæn ve veni9r9n

(Søvind s.). — 3) styre i en vis retning;

han „holder båden af, at den kan holde

stavnen hge mod søgangen, J. Saml. VIII.

167. — 4) udholde; a ka et hål dæn
speta'k9l aw! (D.). — h— an: a halt

gråw læn ^'^ ^'^ ham om 9t (D.) o:

jeg vedblev at trænge ind pa ham: do

ka sawt hål a'n får æ kror (Andst)

standse ved kroen. — h.— fast : se holde

ved. — h— for: de ka nåk vær, te

han mat hål få'r (D.) o: være den, der

betalte, den, det gik ud over ; skal æ' no
hål fuw9r? (Agger) o: er det nu min
tur? — de ræn9r ijæ'n! — ja, de ka
æn ek hål fwmr (sts.) o: forhindre; a

håhr få'r, te de æ de bæst (D.) mener,

antager; a halt ham 9t få'r{D.) jeg fore-

holdt ham det. — h.— fra : hål fræ' S9'

(Søvind s.); hol fra sæ (Agersk. alm.)

holde tilhojre. — h— frera: hål æn hån

fratn (vestj.) til at forrette dets nødtorft;

fig.: støtte et ungt mske med penge,

skaffe opdragelse, undervisning; hati hor
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ti ro te å hål hans son fram (Søvind

s.). — h— hen: sinke, trække i lang-

drag; han halt ham he'n niæ snak; han
halt 9t gråw læri he'n mæ ce hatahri (D.,

aim.); de håhr læi^ he'n mæ æ ræjn
(Lindk.) o: det varer længe, inden regnen
kommer. — h— her: hc^j mat hol her

(Vens.) o: holde pinen ud; hål hejd (Sø-

vind s.). — h— hid: ve do hål hvt?

gamsl, jeg bliver hos de gamle; hål si

te- jæn el. atdr jæn, søge ens selskab;

a ka et hål mæ få grimn (D.) bare mig
for at le; vi vel hen o søt^ æn salm o

hål ivås let løsts (vestj.) spøgende. —
h— til: hål te' mæ åU hysdns Icæltreipr

(D.) slutle sig til, have' omgang med;
I ka hål jær te' hwæra'mr! (sts.) o: 1

kan blive sammen, følges ad; ær æ øq
(Andst) o: vil du bie, mens jeg taler ti\io halt te' igr? (Lindk.) o: er hoppen be-

dækket; de é 14 daw sen hon (koen)

Ubtv hole te' (Vens.) o: var til tyrs;

også spøgende: ka a fb de hær flask

hole te' ida' ? (sts.) o : kan jeg få brænde-
vinsflasken fyldt? — h— ud: æ bår

dig! han måt hol hi' (Ang.) o: betale

gildet. — h— i: „hqj ha jen uiv i Ål-

hård, de haj lo å hole i' me^ , Grb.

202. 5, han havde et kvindfolk i Å—

,

som han stod i forhold til. — h— igen:
a halt læri igæ'n mæ ham (vestj.) o : holdt ska håhs uwd (Agger) o : for at forrette

ham længe tilbage. — h— nred: hål sin nødtorft; fig. han ka hål æ præst
mæ- di stuuor (D.) være på de stores uwd (sts.) o: magte præsten; a ka et

parti; hqj hoU mæ' dæm får å slæp 9 hål dt ud (D.) o: vedbHve at tåle det;
næmt (Vens.) ; hwæm a wås håhr do 20 a ska nåk hål ud mæ æ kæltrd^dr te daw

(D.) spøgende:^ jeg giver ikke tabt. —
h— ved: hål ve æ kåp få mæ! (D.)

hold fast på koppen; hær ær et o hål

ve; kom sawt o hål ve' ! ka do hål ve dt?

(D.) ; æ hån halt gråw læti ^^' ^^ o græd
(vestj.) o: vedblev længe at græde; hål

gåt ve dt, hélsdn fahr dt fræ' dæ (Sø-

vind s.) ; hål ve' mæ jæn om dt (D.) ud-

holdende trænge ind på en i en sag;

mæj? — ja, æ håhr da ek mæ dæ!
(Agger), se skrile; a vel hol dt mæ' ham
(Agersk.) ; a håhr dt mæ' ham fræ mowdn
te awtdn (Søvind s.) trænger vedholdende

og stærkt ind på. — h— op(pe): de håhr
a mæ et åp mæj, o: det giver jeg mig
ikke af med; han håhr si åp ve Kræn
TondSdS, 0: har sit midlertidige ophold

hos, forveksles aldrig med: bo; de ær
æn døqtd smæj, han ka hådd skuwd o 30 helten siger : „hold ved!" i ævent. Efter-

hål åp (D., vestj.) o: løfte hestens ben
i vejret til skoning; hål æn sæk åp, når

der skal hældes korn i den; hål æ huwd

åp, bevare modet (D., vestj.); hål si øwn
åp , holde sine ojne åbne; han såd o

halt wås åp, holdt os oven senge (Ag-

ger); hål å'p mæ dæm nardstræqdr! (D.);

tné ska hol åp, edn skenc ræwndr (Vens.)

o : høre op med at spise ; hol jæn op

slæt s. 45, Gr.Gl.d.M. 11.200. nr. 316.317,
Gr. Æv. III. 35, jfr. Asbj. II. 125, Hofberg
s. 35, Båckstrom III. 148 guldgåsen, Arna-
son 1. 184.531.560.563, 11.228.382.418,
Grimm K. M. nr. 64, Veckenstedt Volksk.

II. 308, Rev. Tr. Pop. II. 85, Magyar Tales
s. 14. 204. 400, Amer. Folkl. II. 69.

136 (Nordam. Indianere), så hænger alt

fast, sign. Bragaræ5ur k. 56; se fidde-

(Bradr.) sinke en; han håhr si åp mæiolomging, himphamp. — h— vedlige:
hål æn gor veli'q (D.) = rgsm., vedlige-

holde i brugelig stand; a tænt, dæn gor
gan ku ha halt ham veli'q (D.) o : er-

næret ham; hol sæ sidl toha'k weli'q

(Vens.) o: skaffe sig selv tobak. — Jfr.

Aasen, isl. halda; htsk. halten, eng. hold;

be-, for-, hen-, knude-, kram-, op-,

under-.

2. holde, no. — 1) hol æn (Ulvb. h.)

æ piqdr (D.) 0: holder sig til pigerne,

søger deres selskab. — h— over: hål

owdr (D.) sorge for, at noget vedbliver

at ske. — h— på: hcå å æ skehtl

(Agersk.) være påholdende; a halt o mæ'
ham (vestj.) trængte ind på ham. —
h— sammen: hål samdl o æ stompdr (D.)

o: sørge for, at resterne holdes samlede;

han ka ek hål samdl o hans pæti (Agger)

;

hol sæ samdl (Agersk.) forblive i hin- £.0 skal hos enkelte gamle være navnet til

andens selskab. — h— sig: do ka hål ' eu hestekrybbe ; dermed passer talemåden

:

dæj hen ve æ mur, du kan støtte dig
j

„de gor te jæn hol!" (el. jænhol), så æ
ved muren; do ka hål dæj ve æ san, \ man, da od han æ kun hin dåwdr {Lmåk.,
de stor hæst igæmdl; a håhr mæ ve di alm. vestj., Sønderj.) o: det går til samme
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gæmme. — 2) æn hol (Hvejsel) på plov

og harve, bojlen, hvormed de slæbes.

holdefast, to. hblfåst (Mors) som
der er styrke i, en karl, en vogn; æn
hålfast man (Randers) er en stærk mand
med svære lemmer.

holdeh.age, no. holhaq æn (vest-

slesv.); hålhasTc æn -hak9 (Sundev.) —
jærnhagen, hvormed snedkeren holder

loftsbrædderne fast over bjælkerne, mens
han driver dem sammen; hålhåq æn
(Agger) noget, man kan holde sig ved,

f. eks. et kort, der kan redde Men spil-

lende, en stor pengeseddel; fig, æ har

fån æn holhaq (vestslesv.) o: noget, der

holder mig hjemme, f. eks. et barn.

holdekrog, no. hålkrgq æn (Ran-

ders) noget, der holder fast, holder til-

bage; moderen kan sige: a hår æn hål-

krgq hjæm, når hun taler om et lille barn.

holdelig, to. hdUU (Vens.) — 1)

om kreaturer: let at føde. — 2) bio.,

temmelig ; de æ li håhU møf (Søvind) der

er netop temmelig meget.

holden, to. håUn (D., vestj.); håUn
(Søvind s.); hoUn (Vens.) — 1) bevaret

uskadt, urørt; ær æ hg håhn æno'

?

(N. Slesv.) er koen endnu i behold,

usolgt? han kom hipl o håhn frå 9t

(D.); der er kun én tønde korn holden,

o: ubrugt; det værste er holden, o: til-

bage (Ang.) ; med et ordspil : pryql æ
håhn wår (D.) o: varer, som man be-

holder. — 2) opholdt, næret; gåt, waqt

hdhn{\ens.). — 3) som holder sig godt;

é hohn øq (Vens.) en hest, som holder

sig fed; æn lih hohn hæst (Agersk..) en
hest, som er let at holde; se holdelig;

æn håhn kål (D., vestj.) en velhavende

mand; én håhn maå (Søvind s.); han
blymr ve æ håhn æn (D.) o: han holder

fast på pengene, — 4) hjulpen, tjent

med; o vær gåt el. il håhn mæ nåwdt
(D.); de kan æ il vær hohn mæ (Ager-

skov) det kan jeg ikke være tjent med;
a ka ehc wl, åm de æ møl haj hår
hbhn we 9! (Vens.) o: om hans for-

tjeneste bliver synderlig stor derved; se

holde; ord-, på-, tilbage-, vel-.

-holdende, tf. se sammen-, ved-. 50

holdeplads, no. hålplas æn -dr
'

(D.) = rgsm.

-holder, no. se bog-, hus-, penne-,

værtshus-.

holdereb, no. holrev et (vestslesv.)

et reb, fastgjort til læssetræet, hvori

kusken holder igen, når vognen hælder.

holdestang, no. hålståfi æn (Agger)

= holdetræ.

holdetræ, no. {håltræ æn] (vestj.)

stang til at holde sig ved, når man går

over et gangbræt; jfr. Kr. VIII. 140.

-holdning, no. se hus-.

-holdt, tf. se ind-, over-.

holdt, udrbso. bydemåde af holde,

se holde 2; „nej hold, a lywwer!" Blich.

Bindst. ; nej, hål no Ut, son spøqd vi it!

(Søvind s.); hol dræ^! (Vens.); hol, bie

æn smol, wi we ås9 mæ! (Vens.); hål æn
let! (vestj.) tøv lidt.

Holger Danske, no. Hålgi Dansk
(Silkeb.), Tkjær II. 75, en mythisk helt;

han skal komme i nødens stund på en

hest, udruget af et dueæg, samle 12års

drenge og SOårige mænd og frelse Dan-
mark; når der fødes et hvidt føl med
rødt hoved og hale, er det hans hest,

og når der på engen kommer en ukendt

blomst frem, nærmer den store afgorelse

sig, se Kr. VIII. 383. 694-700, jfr. s. 70,

M. Skrædder s. 35. 37, Gr. GI. d. M. III.

137. 97; ,)0lg9r Dansk ska wun åp i

Øndål i Øsbjær9 bak9r, få dæ se9r haj

å bluj9r åj9r i rijsbusk, dér é gron båd9

wenc9r å såm9r" , Grb. 164. 12flg., så skal

slaget stå mellem Østbjærg bakker; han
sidder og venter under Kronborg eller

Havrebjærg, Thiele I. 18 flg., jfr. Gr. GI.

d. M. II. 265, Efterslæt s. 43, se hule no.

;

i et bjærg ved Møgeltønder, Mhoff 374.

504, 378 flg. ; en jætte el. H. D. i Skåne,

V^igstr. II. 211, Hofberg s. 95, Cavall.

W^arend II. 39 ned., jfr. Liebr. Dunlop,

anm. 167 se dog Gervas. s. 159 anm.

;

sagnet er udbredt i vide kredse, om Karl

den Store, se Grimms Sagen nr. 22. 26.

28; Frederik Rødskæg nr. 23. 297; jfr.

nr. 144. 147. 292. 315; Kuhn, N. S.

s. 217 nr. 247, jfr. anm.; Z.f.M. 1. 189.2
(Mosel), II. 348. 42 (Tyrol), II. 1 46 (Riigen)

;

Urquell II. 42 (Holsten), jfr. Grimm Myth.^-

366 ; Guckenberg s. 905 ; Holger D. s. 9 1 3

;

ritter Teis s. 881; Folklore Record IV.

66 flg., III. 163, Folkl. Journ. I. 193,

VI. 164, Liebr. Dunlop s. 93, Hardwick
s. 165, Yeats Fairy Tales 264. 295,
Hartl. Science 1 70. 204 ; endnu kan næv-
nes en vold : Olgersdige, Antiqu. Tidsskr.
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1846-48 s. 274-79, 1849-51 s. 55,
Trap, Slesvig s. 161, Mhoff s. 374. 504
(Tinglev s., Sønderj.); om Ogier le Danois
se Nyrop Oldfr. Helledigtn. s. 1 (>9 Hg jfr
Gnindtv. DgF. nr. 30, sign. I. s. 87.41;
m. 11. t. navnet Holger se Nielsens Navne-
bog: Odger, isl. Oddgeirr, Udgerus Danus,
kaldes Olger Danske ofte i Krøniker se
Grundtvig DgF. IV. 781-82; se jærn-
stang.

holk, no. hålk æn hålk (Holmsl. kl
Agger, Thy; Vens.; Sundev.); flt. -g (Sø-
vind s.) - 1) noget hult: a) ringen
der holder bladet fast til skaftet på leen,
tenene på forken (Randers, S. Hald h

'

Søvind s.). - b) hullet, hvori boret ind-
sættes på et spigerbor (Vens.). — c) et
vandhul, kildevæld på marken, indrammet
af en nedsat hul træstamme, således

64]

steds „skoleholken" (Gjern h., S. Hald)
jfr. Kr. Almueliv I. 43. 137-138; i Syd-
sverig et kar af et udhulet stykke træ
se Stolts Opt. s. 88; jfr. trunde. -

2)
svøbet, hvorigennem kornet skrider; hyq^an
ær i hålk (S. Hald) står i svøb o: er
ved at skride. — 3) modhage på en
fiskekrog, nok også krumningen på et
anker (vestj., Agger, Thy). - 4) i hålk

tidhgorc har der været jævnlig forbin-
delse mellem Vestjylland og Holland; i

Pontop. Atlas IV. 45 nævnes, at piger
søgte tjeneste i Holland; i selskabslegen
hedder det

:
dær kåm æn skif sæjhn fråH— ; se skib.

hollandsk, to. ^^rgsm.; hålahs
klak9r, et slags stueure, h— væjrmøl (D.)

;

.

ordet forekommer sagtens også i : bolles
"'

10 fad (Sams), porcellæns fad; Jn hålqjs
tolerkdn" , Grb. 2. 29; se flise.

hoUes fad, no. se hollandsk.
I Hollænder, no. Hållæmr een -ør
(D., vestj.) en beboer af Holland; han
tår o ham som æ Hållæmrør tuw o æ
dowl (vest].)

; en anden form: som fanden
tager imod Hollænderne, Kr. IX. 96. 25;
han er skabt i æ rov som en H— " el
har skabelon som en H— , sts. nr. 23! 24«..j. .

" "-otainuie, fedieues nar Skabelon som en H— sts nr 9^ c)>t

.

nævnes iVissmg by „smedeholken-, anden- 20 [;,a;, æ liså rø9 som r^l mfT'^ '

steds „skoleholken" (Gjern h S HnlH^ L,^ Zl^ rm som æn Hållæmr t æ
rotv] (Sundev.), Kok Ordspr. 56 639 Kr
Ordspr. s. 475; skæo.: „kye, dinHol-
lænde, a seje kye!« Yuelb. s. 33; i D.
egn er H- et ikke ualm. slægtsnavn;'
befolknmgen på S. Sams skal stamme
fra Hollænderne, der kom til øen efter
pestens ophør, Kr. VIII. 334. 579 Det
var i de tider, Hollænderne førte "en kost
1 stortoppen til tegn på, at de kunde

Jtr. Aasen holk, rinsr. si hnlL-r hah ^. v.„„j„ ..' r.» /"
,

"' ^ ^"™-'Jfr. Aasen holk, ring, isl. holkr, hak.,
kort metalrør, hvis ene ende er lukket;
Rietz hålk, brøndramme, svøb, „stor-
åtare"; ordet er beslægtet med hul".

holke, uo. se hulke.

holke, uo. hålk -9r -9t (D.) sluge
grådig, „han holked i sæ som en stork",
Blich. Bindst. ; han måt hålk får å føh
mæ-j, arbejde strængt og med besvær-
fine ^^ 7—.-— .. ^j o 1 m-M

etisnstæj kom; jfr. Rietz hålka, drikke
uden måde; hølke, høkke, hokke.

holla, udrbso. hola, Blaksf (Vens.)
beroligende tiltale til heste, selv om de
ej er blakkede; se hoppen-.

HoUand, no. Hålla^ (D., vestj.) =
een ka træk een stud te H— o hjæm
ijæ-n, de Uywsr enda dæn sam stud
(vestj.); fort. om et reddet bådsmand-

o: havde magten. På Island synes Hol-
lænderne at have haft særlig slet rygte
de anfalder kvinder og slagter rødhårede
born, se Arnås. I. 339. 375, se Sams,
legen under skib.

holm, no. halm i hest. -i flt. halm
el. håhmr {Nens.-, Ribe, Agersk.) ; hwåm
æn hwålm (Holstb., Vind s.) — i) =
rgsm.; et stykke agermark, om somme-fig. æ kuy.n stor å hålk.r a-6 okal^rro^;^:^^^^^^^

enmstæj kom; jfr. Rietz hålka. drikk. rv..c fil, \ '"!' .T ^"!f '" ^^^.^"d
(Vens, Agersk.); et lille stykke markjord
omgivet af grøfter el. vand på alle sider
(Vejr.); en lille holm i stranden; æ
hwåhm (Agger) en holm, der ved 'hoj-
vande er omflydt af havet; „Hamølmtvds
e bøq9 åpå i halm i Ryjo''' , Grb. 177. i;
i Jedsted sogn findes som marknavne:
æ stranhålm, mølhålm (D.); æ halm er
Ribe holme; a hår mi stud o æ hålm-skab der blev f«rf fllH^lT^^ ^ r' '

^^"^^'
"^ ^^^ ^^^ ^^^^ » <« ^^l^'

kom vandrende hjem til Holmsland, Kr
VIII. 111. 217, Jylland (1892) s. 253;
„hoppe til H— «, der skal være en by
1 det sydl. Vens. (?) = paradislegen (?)

;

Feilberg: Jydsk Ordbog.

fandtes også i marknavne i Angel: „Dis-
holm" (Store Solt). - 2) æ høJ9 'leqør
o halm (vestj.) spredt i store pletter på
engen; deer ka Uyw trkj las a dceå
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hwålni = hrvålmste æn -siejdr (vestj.). —
Jfr. Aasen, holm; is), holmi- og holmi,

hak. ; mnt. holm, Sch. Liibb. ; fjer-, Hanst-,

hvege-, hø-, rende-, Thy-, vonke-.

Holmblads katekismus, no. et spil

kort (vestj.), vist alm. ; navnet efter fabri-

kanten Jakob Holmblad.

Holmbo, no. Hwålmho æn (vestj.)

beboer af Holmsland.

holmbolege, no. J. T. 59. 293, en io

plante, okseoje, chrysanthemum sege-

tum L. (Rkb.).

holme, uo. hwålm el. halm -dr -dt

(vestj.; Gjern h.. Søvind s.); Mhm hål-

mdr håhmt (Agger) — sprede det slåede

græs efter slåkarlene; æn døqtd piq ka

nåk halm ætdr træf slæprdr (Andst); å

h— grest (Røgen s.), også vestj.; rive

høet sammen i tykke strenge, som bag-

efter , tømmes" sammen i stakke (Ploug- 20

strup); grundbetydn. er vistnok: at rive

hø sammen el. sprede det slåede græs

på holme, hoje steder i lave enge.

holmens ret, no. fiskernes navn

til en fangst på 27 stykker (Risgd. Bredn.).

holmested, no. se holm 2.

holmesyge, no. hålmsyqdn (Ribe)

= fuldskab, som erhverves på traktør-

stederne, der under høsletten holdes på
de englodder, der kaldes „Holmene" ved 30

Ribe.

holmesondag, no. hålmsynda (Ribe)

kaldes de første tre sondage efter at hø-

slætten er begyndt på Ribe Holme; da

holdes der dans og lystighed derude,

hvor hele byens unge og gamle i ældre

tider samledes til fest.

Holmsland, no. Hwålms- el. Hwål-
m9nslan (vestj.) mellem Ringkøbing og

Stadil Fjord, også Thyholm, den søndre 40

ende af Thy, der ved en smal landtunge

forbindes med fastlandet.

hols, i udtr. han gor hpls te bols

^
å skidon te kærk (Jæll.) er vistn. en fejl;

man har glemt ordets betydning og har

på slump søgt efter et rim, det skal

sagtens hedde: hun går bold til fold,

bol te fol, pyntet til folden, til malkning,

og må derfor gå skiden til kirke, se

1. bold.

holsrod, no. radix inulæ (M.); hols-

er sagtens holz-.

Holstebro, no. Hålstdbråiv (D.);

Hålsthrow (vestj.. Sir) — by i Vestjyl-

land; hala'ndn mil sønwæ'st få Hwols-
brow (Haderup s.).

Holsten, no. Hdlsfon (D., vestj.) =
rgsm. ; ræjs åp ad H— , alm. navn i

ældre tid til Sønderjylland, se Kr. III. 1G5

anm.; „en kro deroppe i H— tæt ved

Tønder", Kr. VII. 210; „hvor jeg kom
frem i det selskabelige liv, blev jeg mod-
tagen som en lille dreng, der nylig var

kommen fra Holsten. Uagtet at jeg

sagde, at jeg var fra Flensborg, nyttede

det intet. Slesvig var efter den herskende

forestillingskreds gået op i Holsten "(18 17),

H. Martensen, Af mit Levned s. 8. —
se romme; Dansk-.

Holstener, no. HåUtdndr æn (D.)

en person fra Holsten; jfr. Grimm, Sagen

nr. 415; se Slesvig-.

holstensk, to. hålstdnsk (vestj.) som
er fra Holsten ; Holstens-kræmmer, Sønder-

jyde, der handler med manufakturvarer,

Sgr. VI. 204; de glds. „holstensk-vogne"

havde stærktbuede sidefjæle, forsmæk af

læder, hoj flettet bagsmæk , agestolene

hængende i læderremme (vestslesv.).

holsurt, no. folia farfaræ (M.) ; hols-

sagtens == holz-.

-holt, no. se holte; tjer-, hjelm-,

iben-, krum-, løs-, ret-, rund-, stab-.

holte, no. Mit ed (Hindst. h,); holt

æn -9r (Løgst.); halt æn -dr (vestj.) —
1) en forhojning i en eng, en stor holm,

(Løgst., Hmr.), en åben plads i en skov

(Hindst. h.); dær æ døqtd græjs o æ.

halt ipr (Holstbr.) ; i Gjæhrop præsgor

æri leq9r æn fikantdd halt, hæler hwålm,

som di kåUr Nes9s Halt (Hmr. h.) ; der

samledes såmange taner (terner) på Hol-

terne, Kr. VL 69; „holte" (Ang.) en lille

samling af (stdrre) træer, levning af skov

;

alm. smstn. med stedsnavne i Vens.,

f. eks. Kåshålc, Knæphålc, Tåphålc, Cærk-

hålc; et hus i Helium s. hedder Hålc9,

Holtet. — Jfr. Aasen itk. skovstykke;

isl. holt itk., ufrugtbar stengrund, som
hæver sig over den anden grund, og er

bevokset med træer; sv. hult; mnt. holt

Sch. Liibb., ligeså gfris., træ, skov; htsk.

holz, træ, som materiale ; det plattyske ord

holt går så ind i smstn. løsholt osv., se

-holt.

horn-, se hum-.

horn, no. honi de (Ulvb. h., Lysg.,

Silkeb.) — 1) spergel, spergula arven-
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sis L., jtV. gjer, paddelokker; — dodder,

camelina sativa L. (Saxild), J. T. 289;
se drage-. — 2) et lag mos el. gammelt
græs på engbunden ; dær æ såsn æn horn

æ bon (vestj.), jfr. fæld.

hon, no. se horn, hånd; steo. se hun.

hond, no. se hund.

hongen, tf. se hænge.

-Honing, no. se Ho, Sønder-.

honne, no. se honning.

honnet, to. honæ't (Agger, Vens.,

D., alm.); æn h— man, en mand, der

i færd og fremtræden er ulastelig; de

ivar é leh jil, un hole, mæn honæ't (Vens.)

o: det gik pænt til; „haj so uw te å
wær i moj honet maj" , Grb. 19. 38; jfr.

fr. honnete, lat. honestus. '

honning, no. horn de (vestj., Lem-
vig, Bj. h., Hornb. s.); hond best. honsrs

(Sams); hdm best. hdmr9t (Søvind s..); 20

hom de (Åbenrå, Ang., Bradr.); homii de

(D., Gram) ; håndri e best. -t (Vens.) ; homii
el. homr de (s. f. Randers) = rgsm. ; hi do,

te a for hif, så ska do fo horn o slek

(vestj.); jfr. Aasen, huning, isl. hunang
itk. se Fritzn.2-; htsk. honig, mnt. honnic,

Sch.Liibb., eng. honey; mjød; bi-, lække-.

honningblomst, no. J. T. 305, en

plante; snerre, galium verum L. (Viborg).

honningbrød^ no. honningkage; stæHo
01 o homtibrø (Agger) skal være navn

på en gi. dans.

honningdug, no. homtidoq (D.) en

sygdom i rugen, det første udviklingstrin

af meldrojesvampen.

honninggræs, no. J. T. 336, en

skræppeart, rumex acetosa (Feldsted v.

Sundev.).

honningkage, no. hon9tikåq een

-kaqdr (D.) ; homkaq æn -kaqa (Bj. h.) ; 40

hbm- el. homkaq æn (Søvind s.) = rgsm.

;

de store h— , som solgtes på markederne
både i Vest- og Østjylland, kom fra Kri-

stiansfelt.

honninglikker , no. == honning-

slikker; et smædeord i Ang. til beboerne

af Sørup sogn er : de Sjordp saivns hom-
Iek9r9; fortællingen derom går ud på, at

Sørupperne, når de kørte til Flensborg,

stak deres piskeskafter ind ad flyvehullet so

på nogle bikuber, de kom forbi; men
ejeren hævnede sig ved at forrette sin

nødtørft i en tom kube; deraf slikkede

de næste gang, se Hag. s. 173. 6; „die

Scirupper lieissen in Angeln ,de Honig-
lickers" wegen einer geschichte, die sich

nicht wohl erzåhlen lasst", Handelmann,
Topogr. Volkshumor s. 48. 173.

honningmarked, no. et marked,
som holdes i Ålborg om sommeren.

honningpotte , no. ' [hompåtd flt.]

(Sundev., Als) frugten af hybenrosen, se

hyben; J. T. 203.334.
honningspætte, no. modermærke,

mørk plet i huden (Thy).

honningsuger, no. J. T. 336, en
busk, gedeblad, lonicera periclymemum L.

(Als); blomsten har et honninggemme.
honning-urt, no. J. T. 305 = hon-

ningblomst; „honningowt'^ (Silkeb.).

hons, steo. se hvad.

honsfor, bio. se hvorfor.

honspjættere, to. se hornspætteret.

honsyvs, no. se håndøkse.

hont, bio. se hvordan.

honte, uo. se hunte.

1. hop, no. håp æn = flt.; håp et

(Søvind s.); hap æn (Holstbr.); hop æn
= flt. (Agger); itk. best. hopd flt. hop
(Vens.) == rgsm.; han tuw 9r i æn hap
(Holstebro) i en fart; læ æn tå æ hap
(sts.), cm tåw æ hop (D.) satte i galop;

ræn i æ hop, løbe i galop, om heste

(sts.); se hoppe uo.; krage-, ride-,

skade-.

2. hop, udro. ; håp håw! drivernes råb

til studeflokken (vestj.); hyrderne råber:

„håp, håw! hjæm o dryw, Gul9rnw9S o

Reyyw!" (vestj.); hop, hop, hop! (Vens.)

hyrderåb ; håp htvæl ! tbto par i jæn pa
træsk! (Andst) udråb af forundring; se

hope, hoppe.

3. hop, bio. hop (Valsb.) ; hap (vestj.)

;

hop el. håp (Ang.) — alm. i Vestslesv.,

Mellemslesv. i betydn. overrasket, vistnok

jævnlig med bibetydning af: nedslået el.

skamfuld, å hlyw h— ve 9t; formodentlig

henhører til samme ord udtr. han ku
snar hlyw hap, vred; han æ hap g 9r

(Holstb.) rask på det.

hope, uo. skyde tilbage; hop æ
uw9n tøbq'q (Tåning), skyde vognen til-

bage, vist glds. ; som udrbso., imperativ

af uo. : hop! (Ang.); hdp, hdp dæ! (Sø-

vind) til hesten: gå tilbage! vist temme-
lig alm. (Kolding egn o. fl. st.)

;
jfr. Aasen,

isl. hopa, Rietz happa.

hophej, no. i udtr.: dær æ \hop-
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hæj] te Hans9s (Vejleegnen), o: gilde,

lystighed hos Hanses.

hop-i-græs, no. håp-i-græjs æn -9r

(Rømø) en græshoppe; „hoppes-i-græs",

(Ang.), se Gr. GI. d. M. III. 222. 6.

hop-i-kurv, no. håp-i-Mrd æn (N.

Slesv.) et ungt letsindigt kvindfolk.

hopmand, no. håpman æn (Årh.)

hovedmand, anfører; ordet kan nu og da

om horn, der farer omkring (Vens.); de

vår lisom æ så, te min fæmt åhrnor kåm
håp9n å æn pølspin (N. Slesv.) el, mi sjmn
ål9mo kåm håpdn i et pa flabom træsk

(Åbenrå), når man vil omtale, at man
har set noget overmåde lojerligt; hop o

spreri, lih Jer^, læ mæ sip, do hi di

tefi ! (D.) bornerim ; han hopdr, som æn
skid i æn par læjarbåtcs (D.), se 1. fort;

høres, jfr. htsk. hauptmann, mnt. hovet- <<> hop aw (D.) om fugleunger : flyve af

mann, Sch. Lijbb.

1. hoppe, no. håj) æn -9 (Als) reje,

jfr. hoppekrabbe; se græs-.

2. hoppe, no. hop æn -9r (D., Agger);

håp æn -9 (Søvind s., sj.); hop æn best.

-9n flt. -9r (Vens., sj.) — hunhesten;

det alm. navn til den er øg (s. d.); når

hoppen har været hos hingsten, må
karlen noje passe på at sætte sig op

fra venstre side, ellers bliver den ikke 20

med føl, Sgr. IV. 56. 7lflg.; køres et lig

til jorde med hopper, spændes de fra,

mens ligkisten tages af vognen ; de vendes

i en rundkreds og spændes påny for;

sker det ikke, vil de aldrig blive med
føl, Blich.Viums. 211 ned., Kr.lX. 12.107,

jfr. Strackerj. I. 48. 48, drægtig hoppe må
ej spændes for ligvogn, ligeså Ralston,

Songs 319; hoppen valgte efter rævens

reden; hop ow9r æn gror, hoppe over

en grøft; sånt æn knåt (pog) ka jow ejt

hop di stmr krekar (Lild s.), springe op

på de store heste; svenskeren sagde:

„jag hoppar til herran . . .", jyden sva-

rede: ja, håp9r do, så llmr misæ'l a!
Sgr. X. 163. 448, Efterslæt 80. 71; jfr.

Aasen isl. hoppa; htsk. hiipfen, mnt.

hoppen, se Weig.

hoppegist, no. se hoboist.

hoppehilde, no. håphæl æn (Vens.)

;

hophæl æn (Thy, Mors) ; håphel æn (Jord-

kjær, Sønderj.) — en særegen hilde til

et kreatur, se hilde.

hoppekrabbe, no. håpkrah æn -9

(Sundv.) en reje; jfr. purre" hoppe.

hoppemand, no. håpman æn -mæn
(Rømø) en frø.

hoppetnælk, no. hopmjælk de (vestj.)

forslag det „korte år" at gå med sit føl, so= rgsm.; får et nyfødt barn først h—
Kr. VIII. 375. 674, se ræv, måned; hop
perne nejer sig for bruden, da hun kører

fra kirke, Kr. V. 7 1 ; en gron og en rød

hoppe, Sgr. XI. 222; karlen ringler ad

troldkvinden med bidselet, så bliver hun
til en hoppe, Grb. 213. 22; i bornerimet:

„æt9l hæt9l" hi9r mi håp, Sgr, V. 1 49 E

;

se hest, øg; føl-, karm-, kjær-, ride-.

3. hoppe, uo.

hop -9r -9t (D.) ; ft, tf. -9d (Agger)

;

håp håp9 -t (Åbenrå);

hap -9r -9t (Lb., Holstbr.);

håp -9 -9t (Århus, Saxild, Tiset, Sø-

vind s.);

hop -sr -9 -9 (Vens.)

= rgsm. ; læ 9n 9t hap så9n (vestj.) om
hesten: løbe i galop; kom håpan g (Sø-

vind s.), komme uventet, om msker, be-

givenheder; ka do hop o jæn &y9»?(D.);

a hor hop9 åpå jet hi9n i måm dqw; hujM
war hop9n (!) op åpå howr; hqj hløw så

fåcywst, hqj hop9 høwt i wer; hqj é så
gid, de hqj é fqr9 å hop uwn øtv9r se sil;

hqj gor å hop9r å spreii9r å jø se te,

at drikke, trives det godt og bliver

stærkt.

hoppen, no. håp9n æn (D.); hopin

æn (Agger) — det at hoppe.

hoppenhoUa. ordet har været mig,

hvad oprindelse angår, dunkelt; no for

j

do dæm dåUr, å så dærmæ håpanhå'la,

el, håp9nhå'lå, el. håp9n te Hålan, el,

I

håp9n hål (D.); diJ97næ håt9n liål å! (S.

40 Omme) o: hermed basta! du får ikke

mere! — et nedertysk jagtudtryk: hop
unde holla? — Weig. har: und damit

hoUa! O: dermed færdig; Schiitze IV. 318
kunde mulig give tydningen: „un damit

up un holla! o: aus, abgethan ist damit

die sache"; fr. holå! ital. olå!

hoppentaje, no. hop9ntaj æn (Nim-

tofte, Randers egn, Rougsø h., nok også

Helgenæs) frø; se Sgr. VII. 232. 864.

hopper, no. håp9r æn -9r (Frede-

ricia egn) græshoppe, se Sgr. III. 175. 20;

jfr. Aasen hopp hak. græshoppe, frø.

hopperekik, no. håp9r9krk æn (Læ-

borg s.) et selvlavet ord om noget kun-
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iinip-stigt, man ikke vod navn li!

hamp (s. d.).

hopperend, no. hopræn æn (Mors)

;

hopræn (vii (D.) — et løb nær indtil

galop; Inni ram hopræn {Mors), så stærkt

han eviK'clc.

hopporende, uo. hopræn -9r -ræn
-ræn (D.); ft. -ræmd (Mors); hopræj
(Vens.) — om heste, et løb, som galop
(^1. nær derved; jfr. spring.

hopperyste, uo. hoprest -9r -rest

-rest (Lild s.) ryste stærkt; øqdn stow å
hoprest.

hoppes, no. se hop-i-græs.

hoppesak, no. hopsak æn (Lild s.,

Agger) en dans = hopsa (s. d.^.

hoppeskjælm , no. hopskælm æn
(D.) en spøgefugl: å, di æ ræt æn h—
lisoni wår gamdl præst!

lykke, det er heldigt, at få handel af en.

sådan, Kr. IV. 387. 45iJ, el, få en sådan
til at kærne, sis. nr. 453, jfr. mens et-

hvert kvindemødo synes ondt, er mødet
med en hore lykkeligt, se Grimm Myth. *•

1077 (Sverrig), Liebr. Volksk. s. 359; se

horekvinde, skojesét; Ion-.

2. hore, uo.

huwdr dr -dt (vestj.) ; ft. tf. -dd (Agger)

;

how9 -rd -rat (Søvind s.);

hu9r -ar -a -a (Vens.)

= rgsm. ; o h— de ær æn ærla saq

(Andst) ; huwar æ fåhå'jan^ mæn et awlg
(vestj.); markedet i Vorbasse, som var

ilde berygtet, kaldtes i D. med "et ord-

spil Huwarbasa mærkan, idet Vorbasse

udtales Uwarbasa; jfr. Aasen hora, isl.

hora; htsk. huren; eng. whore.

horeagtig, to. huwarawta (vestj.)

hoppeskrædder, no. hopskræjar æn^'^uky&k, løsagtig; om den, som har let

(vosti.; Fanø); håpskrera æn (Åbenrå);
hopskræar i (Vens.) — 1) græshoppe
(Fanø). — 2) skældsord til en urolig

dreng (Fanø); skældsord til en skrædder
(Åbenrå) ; skæo. til en fm klædt skrædder
(vestj.); skæo. til en person, som ikke

kan sidde rolig (Vens.).

hoppespring, no. hapsprøfi æn (Lb.)

galop; lian ræj i æ h—

.

hoppespringe , uo. hapspreri -srso

-sprmi -sprorpn (Vejr., Lb.) galoppere;

,^a, le go! se maj; — næj, le hopsprefi!

se Wula'', Grb. 217. 14.

hoppetudse, no. håptus æn -d (Sø-

vind s.); håpatåas æ.n [-9] (S. Sams) —
frø (Søvind s.); tudse (S. Sams).

hopsa, no. hopsa el. sj. hopsisa æn
(Søvind s., alm.) en art dans; å, ivet

done blæs én hopsa (el. hambåra) i hel

å mej træsko? (Vens.) afvisende svar;'

jfr. htsk. liopser, det samme, se hoppesak.

hop-skop, no. håpskåj) (Årh.) borne-

leg: paradislegen; jfr. eng. hop-scotch,

det samme.
hor, ft. tf. se høre; to. se hård; no.

so hår.

1. hore, no. huar æn (Vens. ; vestj.,

Agger) = rgsm.; „tyw tænker, hvæ mand
stel wil, å hor' tænker ingen pig der æ

ved at kærne smor, siges, at den er

h-, Kr. VL 278. 249; jfr. 1. hore.

horebuk, no. huwarbok æn -bok

(Andst) ; huarbok i best. -i (Vens.) ; hoabok

æn [-boka] (Sundev.) — horkarl.

horeløs, to. i en stedremse: når

Nybøl bliver horeløs, skal verden forgå,

se foder-, sladder-, tadderløs (M. Slesv.).

horen, bio. se hvordan.

horeunge, no. huwaroti æn -ar

(vestj.); huaroti * hest. -i flt. -£>r (Vens.)

;

howaroTi æ,n -a (Søvind s.) — 1) et barn

født udenfor ægteskab; den, der kan tåle

at se på solen, er en h— , Kr. IV. 380. 367,

J. K. 123. 1; studenten i ævent. vil ikke

drikke en horeunges skål, Kr.VII. 160, jfr.

Hamlet i Engelland, Vedel Saxo s. 58 slutn.

3; bog, Steph. 52. 30, Veckenst. Volksk. IL

250, Mélus. II. 5 1 6, Magyar Tales s. 1 2 1 . 22.

— 2) fig. et lille umage neg, for enden
af et skår, kaldes horo% (veslslesv.) ; en

bét, man pådrager sig i „ svinepisker " og

sagtens i andre kortspil, udenfor de ved-

tagne (Ribeegn), jfr. Urquell 1.74.6; spel

huwaroti (Mors): efter de legendes antal

dannes en række huller i jorden; A.

triller en bold fra et mål langs rækken;

bliver den liggende i et hul, får hullets

ejer en lille sten i det, en huwaroti,

tel''(Mors); kjællringernes kvinder kaldtes so triller bolden forbi dem alle, får A. en

„horer", Kr. VIII. 190. 316; i en sted- h— i sit eget hul.

remse: „Agersbøl horer", Sgr. XII. 143. horevise, no. hurawijs æn best. -a/i

367 (Føvling s., Gjørding h.); utugtige (Vens.) vise med utugtigt indhold,

kvinder synes i visse måder at bringe horfugl, no. se hårfugl.
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1. hork, no. hork æn (Vejr.) ; hark æn
-ar (Agger) — en lille dreng; kælenavn:

æn hetd hordk (Mors); jfr. hork, Rietz

s. 245 „tjock pojke".

2. hork, no. hork æn el. horkdn æn
(Vens.) hoste, æn slem hork; „gifte sig

med hoste og horke", o: med en gam-

mel mand el. kvinde; sagtens samme
ord som l.hark no. (s. d.).

1. horke, uo. hork -ar -a (Vens.) hoste, lo

harke, se 4. harke.

2. horke, no. hark i best\ -i flt. -9r

(Vens.); hork æn -9r (Lb.) — 1) en lille

aborre lignende fisk, som for gennem-
bruddet ved Agger var alm. i Limfjordens

vestl, del; di drbwdr horkdr i Ian (Thy,

vestj.) = snorker; jfr. Aasen hork, perca

cernua, også opgivet som navnet på den

danske art; torn. — 2) måske hører

herhen udtr., der mest bruges som skæo. 20

til horn: din slem hork, de æ da æn
lij9, æ ro hork, dæn dræti (vestj.) om et

vrantent og uartigt barn; i en byremse:
Ammelhede hork, Kr. IX. 127.332 (Vir-

ring s., S. Hald h.), se 1 . hork ; Hod hork,

Sgr. II. 88. 421, jfr. s. 176 (Sønderherred,

Randers).

3. horke, no. hork (D., vestj., Rj. h.)

— 1) i udtr. om dyr især; æn (jor i

hork O: bliver forsat i væksten, ær i 30

h— o: trives dårlig; også: han æ re)t i

hork (Vejr.) er bleven fattig. — 2) om
dyret: de ær æn hork (vestj.); æn kal-

hork, studhork: kalv, stud, som ikke

trives; er ordet beslægtet med hark,

svaghed, skrøbelighed, Aasen?
4. horke, uo. hork -9r -dt (D.) om et

dyr siges: de horkdr a'd, når det trives

dårligt under væksten.

horkeri, no. horkøri'j (D.); de oe««

h— mæ dæn kal o: den er forsat i

væksten, trives ikke.

horkeskure, no. horkskurør flt.

(vestj.) mærker på kalvens horn efter en
tid, hvor væksten har stået i stampe.

horket, to. hork9 (D.) forsat i væk-
sten; også „klaset" om brød, som ikke

er lykkedes (Plougstr.).

horknude, no. huwdrknud æn -knuddr
(D.) en falsk knude, der går op, når
der trækkes i den.

horkvinde, no. huwsrkiven æn -dr

(Thy) ; huwdrkwin æn -hvin (Andst) ; ho9-

kvin æn -kvin (Sundv.) = rgsm.; æn

dnjwdr si gpr bæjst mæ lobsk øq o

huw9rkwendr (Vestervig), så går arbejdet

nemlig rask; fra Vens. haves: hwanæ'r
so mæ (man) én dowdn hudr? derpå kan
kun svares : aldrig

!

horl, no. se hu ri.

horn, no. hwån æn -dv (D.); hwon
æn = flt. (Grindsted); humn æn huwdn
(Mors, Thy),^ flt. hiiwdndr (Agger), hwon
(Kobberup, Århus) ; hiiwdr æn hwor (Sal-

ling, Vejr., Rur), flt. huwdr (S. Sall.);

hwor æn hworar (Lemvig); hwdn é hest.

-t flt. htvdn (Vens.) ; hudn et hest. -t flt.

hu9n best. -an (Tved, Halling, S. Hald h.),

flt. hwon (Støvr. h.); hiiwan e best. -9

flt. huwdn best. -9n (Ardestrup); htiwdu

itk. best. -d flt. huwan (S. Sams); hon
et -at flt. htvdn (Søvind s., Hads h.), flt.

hwon (Saxild, Tiset); hun et hwon (Rj.

h., Elbo h.); huan et flt. huan host. hwomn
(Gimming); hown æn (Mds. h.); vån æn
vånar (Sem), flt. vån (Gram); våarn at

[mrw] (Øst. Lygum); hgn et (Hoptrup);

von et von (Agcrsk.); våan et våan el.

våna (Sundv.); vom et vorn (Åbenrå,

Rradr., Emmerlev); von et \^von\ (An-

gel); huarn et == flt. (Fjolde) — l) =
horn på et dyr ; o vis huwan (Malt) ; o

hj huwan (Andst); by æ vån (Gram)
om kreaturer, som vil stange, også fig.

:

byde en spidsen ; kom kon a'n, vis huwan !

(Malt) opfordring til slagsmål; gamal stud

hår sttjw huwan (Mors) ordspr. ; kom hjærn

mæ smor el. fjæt om æ hwåmr (Rrørup s.)

komme hjem efter at have gjort en god
stude- el. kreaturhandel; wet done ha no

fjæt i det hwon ? (Vens.) afvisende ; om kør

siges : di skrytvar åp o æ hwdnar (D.) o

:

på hornene læses deres alder, jfr. horke-,

kalveskure; kan også siges fig. om piger,

der bUver gamle; do ær et snowar imæl
æ hwån (vestj.) o: du synes godt om
dig selv; han hår stokan hans howan å,

Sgr. XII. 77. 173 (Mors) o: har løbet hor-

nene af sig; sammensætn. i stedsnavne

i Angel: Hornskov {Vonskå'u)], Horn-
skrup \^Vonskrop^^ Oversø sogn; [Vorn-
hoi}, navn paa en gård i Uge sogn ved
Åbenrå, er det Urnehoved'? se Antiq.

Tidsskr. 1849— 51 s. 49; djævelen har i

fblk eforestillingen horn (alm.), jfr. Grimm
Myth.2- 946; hos slaviske folk har også
heksene horn, Krauss Volksglaube s. 112,

Yeats FairyT. s. 165 (Irland), se hestefod;
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den onde pige får i ævent. ot liorn i

panden, Efterslæt s. 105; se bukke-, flan-

ner-, kalve-, ko-, ronnevæder-, sluk-, væder-.

- 2) cf horn, tildannet som redskab;

o'ii liKir.'ii te å tud i (Mors) ; oldermanden

sammenkaldte mændene ved byhornet

(s. d.), jfr. Kr. Almueliv 1. 7. 15, se J. K,

273 ned. ; ligeså tudede bybyrden (s, d.)

i et horn for at give folk tegn til at

lukke kicalurerne ud, se Kr. Almueliv I.

15. 40. 41. 43. 47. 48, 21. 53> 84. 314, jfr.

lur, drainsrør brugt istedet, Jyll. I. 46; —
et drikkehorn : bornen han af stalten Inge-

borg nam, Kr. I. 333. 15; du hente mig

ind den horn med vin! Kr. II. 152. 19,

jfr. 275. (3; elverpigen byder et horn med
en drik, se Thiele I. 54, en kan(5e II. 185;

jfr. Olaf Tryggvesons S., kap. 213, Rafn

Oldn. S. II. 166— 67, St.oraker s. 16. 18.

38, Faye s. 26, Haukenæs IV. 294, Øver-

land s. 7, Urdsbr. VI. 79. 4, Grimm S. nr.

547, Myth.2391, Strackerj. I. 400, Liebr.

Gervas. s. 128 ned., Kuhn N. S. 27.33,

280. 314, 298. 337, Nicholsson Yorksh.

s. 83, Hartl. Science s. 145; et bæger

el. glas, krus nævnes Sgr. I. 34. 114,

Kr. III. 6. 2.3.4, V. 291, VIII. 15. 36.38,

J. K. 113. 1, 276. 41, 339. l, Kr. Sagn I.

206— 28; fanden skænker de ved Troms
kirke forsamlede hekse af et horn, Kr.

IV. 209 ; — i ævent. blæser et horn krigs-

folk frem, Kr.V. 354, Efterslæt s. 37. 24,

jfr. Grimm K. M. nr. 25, Liebr. Volksk.

s. 471; by-, dægge-, guld-, kjærne-,

klap-, krudt-, lamme-, patte-, pølse-, sko-,

tude-. — 3) horn som materiale, hwmn
de (D., vestj., Thy, Norv. Torrild h.;

Støvr., Sønderh. h., Sams); //«^;ow (Vens.);

hun (Elb. h., Bj. h.); vån (Gram); vom
(Åbenrå); om hestens hov; „den hest

har godt el. stærkt horn" (Ang.). — 4)

hvad der i skikkelse ligner et horn:

hornet på en ambolt (Thy); det op-

stående greb på en skovsav (Sundeved);

en flen på en greb (Mds. h.); de mæUr
hivon, de uar (Vens.) den mellemste,

yderste flen, se greb-; håndtagene på

ploven (Søvind s.), Kr. Almueliv II.

179. 413. 415; se gåden under plov;

en plante, agersennep, sinapis arvensis

^vårn" (Sundev.), J. T. 227, sagtens på

grund af frugtens form; jfr. kink, krudt-,

male-. Revs-. — 5) musikalsk instrument

af form som et horn; se klap-, vald-.

— 6) i langboldlogen: a gi æn humn
(Andst), med boldtræet at slå en tave;

legen kaldes å lek horn (Åbenrå); når

kun tre spiller, kaldes den ganidl horn,

over tre: ny horn; å gi et horn. — 7)

han gdw niæ æn humn (Mors) snød mig

på en fiffig måde; ha æn humn i æ si

tejæn (D.) = rgsm., jfr. pik. — Se Aasen,

isl. horn itk. ; htsk. horn , henføres til

lat. cornu.

bombede, no. hwånher æn (vestj.)

hornhov under træskeers bede (se 6.

bede 2); i ældre tider, da de mange ud-

slæbte heste styrtede (se helmisse), brugtes

jævnlig udblødte stykker af hestehove til

at slå under træsko, se 2. hove.

hornblæser, no. hornblesB æn (Sø-

vind s.) = rgsm.

hornet, to. -hwåm (D.); -hwor9

(Lemvig); -hwbnt, hwdm (Vens.); -hum-
Hdt (S.Hald h.); -hwdnht (Hornb. s.) =
rgsm.: forsynet med horn; de ku du il

gøjd, om du så tvår hwbnst i beqi en9

(Søvind s.) stærkt udtr. for, at noget er

umuligt; haj so så hwdm (Vens.) 0: så

vred ud; a trowr, do é htvom! (Vens.)

. . . at du er gal; mest i sammensætn.,

se en-, flanner-, knebbel-, knold-, krim-

mel-, kringel-, krum-, krummel-, krølle-.

hornfisk, no. htvdnfesk æn (Søvind

s.; Bj, h.); htvorfeskæn(Lem\\^); huwan-

fesk (Agger, S. Hald) ; hwonfesk i hest. -i

(Vens.) en fiskeart, der står makrelerne nær,

belone rostrata; se horngjedde; hænges

hoved af h— op i skorstenspiben, slår

lynilden ikke derned, J. K. 191. 80 (Sæll.).

Hornfisken kommer fra Persien, som
ligger i varmen, den gnaver kobber af

skibe, de sorte striber på den er men-

neskekød, den har ædt, og som havde

sat sig der, Kr. Anholt s. 19.

hornhæfte, no. hwånhowtar (It. (Lon-

borg) hornskaft f. eks. på kniv; æ knyw

æ hwånhowtardy to.

horngjedde, no. hwånged æn -ar

(D.); hwongiva æn (Bj. h.); hwångævdr

æn -dr (vestj.); hudngehr flt. (Lild s.);

huwdngæl æn -dr (Agger) — 1) = horn-

fisk; navnet fra Lild skal sagtens tydes:

horngjæller; i æventyret fandt en lille

fisk, som kaldes „horngjæver", prinses-

sens nogler; de lå imellem to store sten,

og den sled og rykkede således i dem
for at få dem løs, at den rykkede sin



648 hornkam—horsegumme

nedermund af, og derfor er dens over-

mund længere end den nederste endnu,

Kr. V. 158, jfr. Gr. Ævent. 11. 12. - 2)

hwångef æn, et fladbundet fiskefartoj med
sværd (Fanø, Hjerting). — 3) o? hwån-

(jæv9r (Lonb.) -kaldes i spøg folkene fra

Horne ved Varde; æn hworgæv (Lemvig)

skal være udtryk for noget grimt, skæo.

om ting; til oplysning om den sidste del

af smstn. kan henvises til Kalk. geb, som
på holl. hedder geep, hundestejle ; Krøyer,

Danmarks fiske har : horngiepe, horngiebe

(læs: gj-).

hornkam, no. hwånkgm æn -kom

(D.) == rgsra.

hornløgte, no. hwånlowtdr æn (D.)

løgte med ruder af hornplader i.

hornpenge, no. hwånpæri (vestj.)

penge, der gives til lidkøb ved stude-

og kohandel; jfr. grimepenge, halepenge.

hornreb, no. hwdnreo æn (D.);

hw.orref æn (N. Sall.) — den løkke af

tojret, som er fæstet om hornene på
køerne, når de tojres ved hornene; det

samme kaldes nok hwordhon æn (Lem-

vig); i h— skal en stoppenål sættes,

når man om foråret trækker koen ud,

nålen skal blive siddende hele sommeren,
så kan ingen trolddom skade dyret, Kr.

IX. 13.115.

Hornsjæger, no. se Odinsjæger.

hornskaft, no. hwånshawt æn (vestj.)

;

hwonskawt e (Vens., Horn. h., Støvr.);

Jmmtiskawt æn (Thy); Jiworskawt æn
(Lemvig) ; honskadft itk. (S. Sams) ; vorn-

skatvt et (Åbenrå) = rgsm.

hornske, no. hvonski æn hest. -dn

-sÅ-w(Vens.); hwånskijd æn-skijdy{knås\);

hmnskiid æn [^skijdt-] (Mors); -skijd (Ag-

ger) ; hwcn-skij9 æn -skijdr (Vejr.) ; huwdv-
skijp æn -skipr (S. Sall.); hwonski æn
(Halling) ; hwonskid æn (Gimming, Støvr.)

;

homkejd æn (S. Sams) ; hwonske æn (Sø-

vind s.); hiDomki æn (Bj. h.) = rgsm.;

bruges alm. til at spise søbemad med;
h— industrien i Nes s.. Skodborg h., se

Rom, Husflid s. 424, jfr. træ-ske; ,give

sin kjæreste en hornske " (Hornb. s.) o:

slå op med hende; „gjore en en h—

"

(Mors, Vens.) o: spille en et puds; se

hornske. Kalk. II. s. 268, kurv; hvorledes

skal udtrykket forklares'?

hornspætteret, to. honspjæt9ra (S.

Sams) fregnet,

horntom, to. hivåntpnt (D.) om en

rygmarvslidelse hos hornkvæg, som man
mener gor hornene tomme; den kendes

på kolde horn og slaphed i de yderste

haleled og helbredes ved at bore et hul

i hornene, hælde terpentin ind, hvorpå

hullet atter lukkes med en prop ; se hale-

tom; fig. om personer: spag, slukøret;

jfr. solskudden.

horntræ, no. hwåntræ æn (D.);

wåntræ æn (Sern) — træstykket for ty-

rens pande, hvortil tojret er fæstet; jfr.

pandetræ.

hornugle, no. hwdnoql æn -d (Tå-

ning) == rgsm.; sagtens strix bubo.

horre, no. \lior de] (Fjaltring s.)

snot, slim; usikkert ord.

horreret, to. hor^ra (Fjaltring) fuld

af slim, rusten i halsen, utilpas; hjamsk;

20 han æ hordrd lisom di Danisggr swin,

di håj læJ9n ur o æ næt o æ mør9fi,

jfr. Kr. IX. 110. 174, Ordspr. s. 521; se

isl. horr, snot; kroddel.

hors, no. Juls é best. hast flt. hdsar

(Vens.; Hmr., Davbj., Vejr., Mors, Thy);

flt. sj. hds9r (Agger); hås æn hås (Fjolde,

Braderup) — 1) hundyret til hesten, jfr.

hoppe, øg; flt. håsdr (Mors), heste i al-

mindelighed; ka do sæj: gro hås I doj!

30 når barnet siger det efter, fortsættes

:

stek di neJ9S i him row å kor hin te

høj (vestj.), drengevittighed; i Søvind s.,

hvor ordet ellers er ubrugeligt, findes

skovnavnet: IIåshqw9n best. — 2) løs-

agtigt kvindfolk, de er é hås! (Vens.), se

hjås ; mog-
;
jfr.Aasen hors, løsagtig kvinde

;

horsa, hoppe ; isl. hross ; htsk. ross, eng.

horse; hest, hoppe, mær, øg; flanne-,

føl-, noddre-, ronne-, skronne-, åle-.

horseføl, no. håsføl æn -føl (vestj.;

Randers); hdsføl æn (Lild s.) — hunføl.

-horsk, no. se sten-.

horsegjøg, no. = horsegumme; for-

gjort pebersvend (s. d.), deres skrig se Sgr.

I. 151. 557; skoggrer den om aftenen, får

vi godt vejr næste dag, Kr. IX. 11. 99; jfr.

Hofberg s. 144, Grimm Mylh.^- 168, Z. f.

M. III. 221; isl. hrossagaukr, Arnås. I.

623; horse-gowk(Shetlands øer) se Swain-

50 son, Birds s. 192.

horsegumme, no. håskgom el. hås9-

goni æn best. -9n flt. -9r (Vens.) ; håsgom
æn -9r (vestj.; Sall.); håsgom æn -9r

(Mors) ; håsgom el. håsgomar æn -9r (Thy)

;
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Jmgonm- æn .^r (Viborg egn); håsa^fom,
«./* -yom.,-. (Støvr.) - en bekkasin,
scolopax gallinago; varsler regn el tørke-
lorsgoin over land giver vand, hl over
kjaen (moserne) giver tåen (tørke), Sgr
Jll. W6 403; ncår regnspoven siger: vi
fo r^H/ spdrger hjejlen: huri tbr? (når?)
og h- svarer: i mår daw! Kr VI
299. 371; når rylen sidder på tørvestak-
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kene og siger: ky te'! (kør til ^ svarer o Thy mTvh- advarende: turr! Kr. IX. ÅTl l\^T\l ^^'j\ ^''^'^
[
h.sLhMI j , ^ " • V""' lu;;, svarer

il— advarende: turr! Kr. IX 85> -^i ifr

VI.260.72;iFyen-sigerde„: gftiif«
og når folk sidder i bløde, ler den: håHhå!« Sgr. IV. 77. 237, VI. 190. 79/93
skrannier h- over en gåi-d, varsler'^den

„én iiøh fat9 knotpiq tjmit im hthæqa^

hos Søren Wollésen-, Yuelb.s.36; ,huos
Berret ku a ønsk mæ å søg mi plas«,
And. Bars.; tr<>w9 do, do ku kom. knap-
hænø? - jo, no skal a wær hos dæ!
(Agger); alm. bruges istedet: ved (s d)
1 de fleste landskabsmål.

hose, no. huw9s æn -9r (D., vestj., Vejr.

nt. huw9s el.-9r(?) best. hwdsan (Vens)-
huw9s æn best. -m fU. -3 best. -arm el'
-9n (Randers); howas æn fit. -a el. hwosa
(bøvind s.); huw9s æn hwbsd (Bj h)-
hos æn hos (Sem; Agersk., Bradr.' For-ulvkkp ^crv V Qw . '

'^•**="^' "en nos æn hos (Seni;

gjog, vibe; jfr. endnu vibe Kr Anholt" /t T ;
' ^T ^^""^^^"^ - ^^^•^»^P^'

S.II2.274; smsætn. under hors- „odtfs^/•^^^^ ^""'^' /«^-- (D.); de

skronnehors, horsenodder tinksmed \ '"^ J'^f'""'' ^om fu i hus, nær Ml
horsehAs, no skjul forTi ^V" \ T''' ^^^"^•^' ^ ^^^'^ ''"^^*'

dage løsgående' heste, se Kr. llmuel v' ' Ti^'lfr^'^^I'''^-^ H^nhuJs
104. 398.

^imuejjv J.
åij (D.), A:ds^ o.,^ ^^^ (Sall., Vens.) be-

horsekjød, no hå^ko/S d. (\\r.A^.^ ^Å^^\ '^^ ^" strdmpe; /Vez-aZøs /mf^^ssr

det øverste løse'gr.s og moLti mosen hT^,
«t"-Pl--r med afklippet fod, se

gennemvævet af porsrfd^ hvomf d^;
^"^•^%^"!'

/^''^^t'"^'^'^^^^^'-^^'^'^
^'^ ^ ^«^

graves „skumper"^ lø e tørv- ifr hundo xV ' '' ''^^'' ^'- '^- ^^^^ 39 (Sal-

horsekreatur no håskr,f,r i I iT ^Tl ''''"''* ^^^"^^ ^'^ taget om'

(Vens.) en hoppe.
' ^'''''

' "1 ?,^^^^" ^fL^^^''
f«'" ^-'^pine, Kr. IX.

horsemyiie no J T 145 en mvnf 1 ^^^' '^- ^^ ^^^- ^^«1' ^gr. VII. 31.
^..n.„ „....^.'

"°-
.• ^:}:\^' en mynte-

| 37; venstre jfr. Liebr. Volksk. s. 339 209art, mentha arvensis L. (Rkb.').

horsenodder, no. håsnådar æn -sr

^f^? "^ liorsegumme; se Outz. GIoss.
s. III under ndggre; noddregjøg, -hors
Horsens, no. Håsans (vestj. alm)

(Norge), Strackerj. 1. 83. 100, Wuttke
nr. 537; når man står op, skal man
lørst trække den hojre hose på, se
Sgr. VIII. 143. 623, jfr. Strackerjan nr.
n. 73; Black, Folk Medie. s. 187, W.do„ smukkeste kjobstad føs J „d J G e^or sT; h"

"''"• ''^ '''' ^•
Kr. IX. 103. 96; a bløw tiwn fi 7. t . '

'^^ker man vonslro hose

skal forgå ^e„ julkft n ved at 'en 7o , 4"I;!- 'T\T''^l
^ «•• 'V- 21

", VI.

roder e„ vandåre op, Sgr. XI. 135 Lr i'*^' 1' ^L ' '-^^--J?"
"i' ^«J «!

roder en vandåre op, Sgr. XI. 135.392
horseplag, no. hdsplaq æn (Thy)-

Sf ""' ^^''"^ ''^ ~ ''' årsgammeU

horseskarn, no. tdrrede kokasser
der af småfolk på Sams bruges til brænd-
sel; se Mb. under hosseskarn; kassen

skal man blive vred inden aften, Kr Vi'
283 304, jfr. J. K. 80. 114; stikker en pige
sin hnger, mens hun stopper sine hoser
skal hmi i de hoser „få kærlighed«, Sgr!
VIII. 5o. 100 (Randers); trækker man om
morgenen hosen på, så hæl vender frem
kommer der fremmede, Kr. IX. 56. 611

'

Hortensia, no en nianle mT". i T ",
'' T""'^'^^^

Kr. IX. 56. 611;
stå i stuen hos syge Sg VIII Is inv .''

v-
^^»/"f«^««' -t en moder ikke

Bonaparte.
^^ '

''^'•^'"•^'^•107, se
|

ma bmde det første par hoser til sit
50 barn, Sgr. IV. 133. 356 (Fyn); kan man

ctri r>o At U . 1 > .
horvendel, no. se hårvendel.
hos, to. se hæs; steo. se hvad
hos fho. hwos (Heil. h.); hos hos

(Vens., Egå,Væt, Randers egn) = rgsm -

sta pa et ben og trække hoser på, så
kan man gifte sig nårsomhelst, J. K.
80. 114 (Sæll.); en række henvisninger lin-
des Strackerj. II. 139.482; - i visen:
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alle andres mand havde sig et par

nye hues,

undtagen min mand,

så havde jeg en gammel maltepues,

deraf gjorde jeg min mand et par

hues, Sgr. I. 167. 685;

el. amn man hær ny hos,

så tæjar æ æ ga9rn ura æ pos,

så syr æ min man ny hos,

Fb. Fr. H. s. 135. 5;

fiskeren giver havmanden (se s. 571. 36)

sin hose, J. K. 20.16, Æv. II. 188, Kr. An-

holt 72. 161. — Jfr. Aasen isl. hosa huk. „op-

rindelig et klædningsstykke, som dækker

benet fra vrist og til knæ", Fritzn.^-;

htsk. hose, bukser; plt. hase, Schiitze,

mnt. hose, hase, Sch. Liibb., eng. hose;

strompe; potato; fanniker-, klap-, knytte-,

lang-, pinde-, pløs-, pregle-, stakket-,

stump-, stunt-, vade-, vand-.

hosebind, no. howdshen de (Hmr.)

strompestrikning.

hosebånd, no. hwbshdj e best. håne

flt. -håjdr el. -hqj (Vens.); huwdshon æn
-bon (D., vestj., Agger); kuwdshpn et best.

-hgnt flt. -hon (Støvr.); howdshgn et -bon

(Søvind s.) ; huw9sbon æn -bon (Mors) ; hos-

bon et (vestsl.) ; hodsbån et -båm (Sundv.)

;

hosban et -bån (Agersk.) — strompebånd;

di huw9shon æ løs, di Tcærdst ær æn tøs,

el. di kærdst ær apr æn nåan tøs el. di

huwdsbon æ løs, di kærast lævor hen, el.

di kærast slævsr apr dæj, el. di huwds-

bon æ løs, di kærast æ dø (vestj.),

el. do tqbar din kerdst (Vens.) siges

til karl el. pige, når strompebåndet er

gået løs el. tabes; jfr. Mélus. I. 457,

sign. Folkl. Journ. V. 215 (Cornwall); ta-

bes det hojre strompebånd, er kæresten

på gale veje, se Kr. IV. 376. 329, VI.

277. 241, J. K. 62. 37, Sgr. IV. 124. 313,

VI. 70. 668 (Fyn), VIII. 56. 182 (Falster),

jfr. Strackerjan nr. 42, Z. f. M. III. 310.

11 (NB. galt pagina), W. Gregor s. 87;
fanden måtte vente med at tage manden,
til han havde fået sit hosebånd bundet,

Kr. IV. 169. 236, VIII. 279. 476; om hekse-

mestre, som har været på den sorte

skole, fortælles, at de ej bandt hose-

båndet på det ene ben, Thiele I. 338,

Overtro nr. 623, Gr. Æv. II. 220, Kr. IV.

168.235; en præst bruger en stump uld-

garn for h— , Kr. IV. 183. 256, jfr. Daae,

Bygdesagn II. 101, Haukenæs 1. 172, Strac-

kerjan I. 266. 294, Mhofif s. 193, se vest;

h— brugt til trolddom, Kr.VIII. 284.486;

løse venstre h— for at vinde i kortspil,

J. Saml. IV. 129. 50; frugtsommelig kvinde

må ikke veje i et h— , Kr. IV. 266. 384,

VI. 253. 13, så trives hendes barn ikke,

men der er det råd: at give et fattigt

mske barnets halve vægt i brød; et hose-

bånd, stiltiende bundet om et træ, frier

10 for koldfeber, Kr. IX. 65. 717; at tage

hojre h— på venstre ben, er uret, men
ikke synd, J. K. 266 ;

gids. kvinder bruger

tit et h— når de skal hælde mælk el.

hgn. ud af et fad, idet de holder det

således på kanten, at det danner en tud,

ligeså på strippen, når der tylles øl

(Vens.); se spjæld, strompebånd.

hosebåndsted, no. howdsbohstæj æn
(vestj.) æ h— , stedet, hvor strompe-

20 båndene bindes.

hosefod, no. huwdsfmpdd æn -fædar

(D.) ; humsfum [t] flt. best. -fæan (Vens.)

— sok; go i huwdsfædn (Vens.), i hmms-

fud (S. Hald), mæ sin howasfæja el. ræn

po howasfæprsn (Søvind s.); i æ huwas-

fædar (D.), gå på hosesokker; de kan

ejt go an å go i hudsfædar, så wil folk

nåk spør dæm åni, åm djé for had fot

tow lam (Lild s.); også fig. : de gik å

30 i huwasfædar (Agger) o: det gik af i

stilhed; se hosesok.

hosefodet, to. howasfomd (Hmr.),

go h— , i strompefødder; også nok:

huwdsfud (S. Hald h.).

hosegjerning, no. huwdsgardri (Thy,

Agger) strikketoj.

hosekrave, no. randen af strompc-

skaftet, strompeskaft (?) ; hun havde puttet

en guldring ned i hans hosekrave, og

40 den måtte kunne findes, Sgr. VIII. 195;.

han gemte sine penge i „gammel hus-

krawer å træskow i e seng å onner

e seng", Jyd. II. 3. l.

hosekræmmer, no, howaskrenid æn
-ra (Søvind s.); huimskræmar æn -ar

(vestj.) ; huskremar i best. -krenian flt. -ar

(Vens.); hoskræmar æn -ar (Agersk.) —
omvandrende handelsmand, som sælger

uldtoj, især fra Hammerum h.
;

go h—
,

50 vandre om som h— ; hans stilling i Hmr.

h. var i ældre " tider anseelig, han skulde

være krambokål, d. e. handelslært, hvor-

med han tillige fik ret til at sætte en bod

op, når der var marked. Han stod i for-
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bindclse med en grosserer i Kbhvn., der
én el. flere gange om dret sendte en
smakke til Horsens, hvor han selv mødte
og modtog hosekræmmerens varer, der
altid blev betalt kontant forud, ikke blot
med rede penge, men også med tjære,
salt, træsko, hør, jærn, undertiden vel
også med krydderier. Kræmmeren fik

9 p. c. avance af grossereren for indkøb
og levering. En nulevende mand med- i'o

deler, at hans bedstefaders udlæg på
Horsens rejserne, syv mil frem og syv
tilbage, regelmæssig beløb sig til 2 lyb-
skilling (c. 13 øre). Kræmmerne kunde
også handle for egen regning og drog
så med deres varer „op ad Holsten" o:
til Sønderjyll. og Als; jfr. Begtrup, Ager-
dyrkn. i Danmark VII. 113, Blicher S. Nov.
11. :275; skæmtesagn om en h— , Sgr. II.

168. 747; jævnlig findes sagn om myr- 20

dede hosekræmmere, se f. eks. Kr. III.

177. -249, 189. 261, IV. 124. 172, VIII. mi.
392, jfr. Strackerj. 1.168.175, 211; om
hosekræmmerne se Fb. Bondeliv s. 110
220.

hosepind, no. hus- el. huwsspej best.

-pej Rt-p^j hest. -pej9n (Yens.)', huwdspen
æu -pen (Mors, Agger, vestj.) — strikke-

pind.

hoseskaft, no. hm- el. hmdsskawt é so

best. -9 flt. skawt (Vens.) ; huw9sskaivt æn
-skmpt (vestj.. Vejr.); flt. -skawt (Agger);
howdsskmct et -3 (Søvind s.); hosskatvt et

-skawt {A^evsk.) strompeskaft; i dem gæm-
tes i gamle dage penge (s. d.).

hosesok, no. hiiwdssåk æn -såksr
(D.)

; hak. flt. hussdkar (Vens.) ; hossåk æn
-såkdr (Agersk.) — 1) strømpesok; do
gor o huwdssåkdr, do æ nak guwd væn
nm æ romvær (vestj.), el. do sliddr*^

nåk te halt mæ æ romvær (Andst), se
hosefod; ræn jyd how9ssåk9rdn (Søvind
s.); også: do må apr dt i æ huw9ssåkdr!
(Malt) o: du må ile, fordi man kaster
træsko og trætøfler, når man skal skynde
sig; når born sporger om middagsmaden,
kan svares : vi skal have gronsaltede hose-
sokker og opstuvede komfuttifødder, Sgr.
VIII. 64. 100. — 2) en plante, stormhat,
aconitum napellus L. (Årh.) se J. T. 278. so

hosestikke, no. huwasstek æn -dr

(Kalsl. s.) ; hodsstek æn -steka (Sundv.) —
strikkepind.

hose-ol, no. wåsal el. wasal æn -dr

(D., vestslesv., Sem); vosdl æn voshr
(Agersk., Bradr.), i Bradr. findes måske
også formen hosdl. — 1) skorem af læder
(Sønderj.); se -hoslende; læder. — 2)
den halvrunde græsrand, der betegner
grænsen for hvert enkelt hug med leen

på marskengene (D.), vist også vestslesv.,

se skårbalk.

-hoslende (?), se til- ; er vist en af-

ledning af hose-øl (s. d.).

hospital, no. huspitå'l æn (Agger);
hospitå-l (D.); hosp9tpl é best. -t flt. -3/-

(Vens.) = rgsm. ; fattighus (Agger, Vens.)

;

jfr. middelald. lat. domus hospitalis, her-

berge; se hotel, spedalsk.

hossegom, no. se horsegumme.
hoste, no. htvost el. hwdst flt. (Vens.);

host di (D., vestj., Agger) ; hoast di (Mellem-
slesv., Ang.) = rgsm. ; a hor somt no slem
hwost (Vens.); mam slem host (vestj.

)^;

ndwd slem howdst (Søvind s.) ; kuwdst flt.

(Støvr.); jfr. Sgr. XI. 120.245; se knyst;
gale-, kink-, knyste-, knøkke-, strube-.

hoste, uo.

host -dr host host (D.);

host -dr el. håstdr host hast (Agger);
hwdst el. hwdst -dr -9 el. hwost, -a el.

hwdst (Vens.);

howdst el. hwost -d -dt (Søvind s.);

huwdst -dr -dd (Støvr. h.)

= rgsm.; han hostdr, men: han håstdr
d'p; de æ da æn foskræ'kdh hostin o
harkin, dær ær a dæ! (Agger); jfr. Aasen
hosta uo., isl. horsti el. hosti no. hak. ; htsk.

husten, mnt. hosten, Sch. Liibb. ; knyste.

1. hot, udrbo. håt (Ang.) ; hat (Sunde-
ved) tilråb til hestene for ploven : til hojre

!

(Ang.)
;
jfr. plt. Schiitze : hott, ho ! til hojre,

venstre ; i Ejdersted : haiz, til hojre ; ferrig,

til venstre; se endvidere Korrespondenzbl.
III. 63 „hot un har% rechts— links alm.

iN.Tyskl; Tylor, Anfange I. 180; 1. fir,

furs, hørs.

2. hot, no. hot æn hotdr (Malt h.)

;

flt. hot (Andst); hot æ.n -dr (D.); håt
æn -dr (Agersk.) — 1) en jordknold, en
lille dynge; æ drætid slåwdst i hotdr (D.),

op ve æ hotdr (Lb.) ved knoldene på
heden; samdl ål æ klæjdr samdl i jæn
hot, han kryvdr samdl i jæn hot (Andst),

jfr. hok, knold, knot. — 2) kælenavn el.

skældsord til et barn: din lih hot! (Malt),

også om dyr; jfr. Aasen, hott hak., tue

på jorden.
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hotel, no. hotæ'l æu (vestj.) = rgsm.

;

men også spøgende navn til arresthuset;

„KnHS9ns h— " kaldes fortiden arrest-

huset i Varde ; fr. hotel af samme stamme
som lios(pi)tal (s. d.).

hotle, uo. se hutle.

hotteret, to. hotsrd (D.); håt9r9

(Agersk.) — fuld af knolde, om marken,

f. eks. når gronsværet ikke ret er blevet

skørnet; æ mark æh— .

hov, no. uo. se håb, håbe; l.hug,

huge; to. se huget; uo. se hugge.

1. hov, udrbso. how! — 1) siges til

svinet, når det får æde; — 2) omtr. =
undskyld, om forladelse! når der stø-

des til en, kan denne sige: how! how!
o: se dig for (Vens.). — 3) for at

berolige hestene siges: hdw how! når

man går op til dem; er de kåde under

af sildevåddet, hvori sildene samles ; også

på pulsvåddet (Thy), se snurrevåd ; om
rusens ene åbning er bundet en strikke,

ved den atter fastgjort en pind, som der

skal skæres visse kors i og indslås visse

som i, for at forgorelse kan forebygges.

I hver fiskerby er der i reglen kun én

mand, der forstår at gore disse kunster,

se Kr. IX. 73. 775; jfr. Aasen, haav, fiske-

10 kube; isl. håfr, hak.

4. hov, no. how i best. -i flt. how
(Vens.). — 1) et stort trug, udhulet af

et stykke tykt træ til at sætte flæsk og

kød i. — 2) tragten over kværnen i

møllen, hvori kornet hældes; se sko. —
3) blålig kreds omkring qjnene (Vens.).

— 4) tågering om sol og måne (Vens.);

jfr. Kaikar II. 273, Rietz ho 2.

5. hov, no. håw (D.) , o go, vær te

arbejdet, kan siges: how el. how hdw,^^håw (D.); go te how (Søvind s.) gå, være
plaq! el. ho ho (Vens.); how el. hu!
(Gjern h.) er udråb når noget falder,

el. forund ringsudråb, f. eks. når der for-

tælles en stor logn; „die kam en årdelig

tampe ! — how ! die kam jæn , den æ
inda storre!" Jyd. I. 28. 1 ; håw sæt! a ska

swår te, hun æ fin (vestj.); håwdaw!
(Hovlbj. h.), udråb, når man støder sig;

bliver man så overrasket og råber: håw!

i hovtjeneste, hovarbejde; de tva, inéii de

toi jo te how i Ihjwå (Vens.), mens vi

gjorde hovtjeneste i Dybvad; når pigerne

går til hov om morgenen, er de raske

på det, bærer riverne hojt, og når man
sporger: ,jhur skal I hen, lih piq^dr?"

svarer de: „vi ska te Kastrop o ryw!" —
om aftenen derimod slæber de med riverne

på hjemvejen: „hur komdr I frå, lih

kan svares: Håw, de leqdv ve Gjestrop-'i^pigdr?" — „frå de fårhamd^ håw!" (D.),

lun ! Hovhavn er en ladeplads ved Gers-

dorfslund i Hads h., — el. : ved Hov, der

fanger de fisk! Sgr. V. 23. 38, el. Hov,
det er vestenfor Lemvig! Kr. IX. 1 17.271
o : Houe, en by i Vandfuld h. ; i et borne-

rim : „how, how, how, Per Fisker slog hans
froww", Kr.Almueliv III. 11 8. 15; se 2. hop.

2. hov, no. how i best. howi flt. hbimr
el. how best.-3« (Vens.) ; håw æn best. håwdn

eller : „vi ska te håw, dær håpdv æn frø !"

om aftenen: „vi hår wån te håw, dær
kryvdr æn tus!" (Lb.); eller om konerne:

„a ska te håw å ryw!" — om aftenen:

„a ska h/æm å gi æ hår æ j>at!" (Sall.);

jfr. Kr. Almueliv II. 3 flg. ; war et Glorn-

strop håw, så ku æ Aqdrho hdslå mæ
gul djæ plåw el. liæsthåw, Kr. Almueliv

II. 8. 14; vær te hbic (Agersk.) besørge
(Randers); håw æn -dr (D., Malt, Mors ; 40 pligtarbejde ved skolen; på Holmsl. klit

Bradr., Sundev.); flt. håw (Vejr).; håw
æn håw (Lyne s., Bj. h.); hov æn \hov']

(Fjolde) — 1) neglen, hoven på hestens
fod; jfr. horn, klov, kløve; heste-. — 2) et

træstykke, sat under bederne (se 6. bede)

på træskoene til at shde på ; navnet kom-
mer fra den gamle skik at beslå træ-

skoene med slidstykker af de mange
i gamle dage selvdøde hestes hove; jfr.

Aasen, hov, isl. hofr hak.; htsk

mnt. hove Sch. Liibb., eng. hoof; hel-

misse, hornbede, 2. hove, klop; træsko-.

3. hov, no. håw æn (Mors, Thy, Ag-
ger) — en pose, rusen, anbragt på midten

bliver hopt te håw ved strandinger o: til-

sagt til at gore det fornødne arbejde ; hov-

tjenesten udførtes på sine steder efter

lav, se Kr. Almueliv I. 4. 8; ordet stam-

mer sagtens fra htsk. hof, se hof; jfr.

mnt. hoveman, Sch. Liibb., „der zu einem

jhofe' gehorige bauer"; hoveri.

hovarbejde, no. liåwarhdd æn (D.);

hbwarhdc e (Vens.) ; håwarhdr et (Agersk.)

;

huf, 50 hdwarhi et (Søvind s.) = rgsm.
;

pligt-

arbejde ved skolen (Agersk.); gamle folk

kan fortælle om, hvordan hornene et sted

i Hug blev bundne i bindsier ligesom krea-

turer, når manden og konen var på hov-
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arbejde, for at de ikke skulde løbe bort
og gore skade, eller selv komme til skade,
Sgr. II. 1 Od. 471 (Hind h.), se hovdag.

hovbarg, no. håwharg et (Vlb.);

hun vå konidn te et stusr h— møt i æ
sl-chr; en stor gård el. slot; jfr. plt. hau-
barg, den frisiske bondegård i marsken;
Mejborg, Slesv. Bøndergårde s. 50 næv-
ner formerne: heuborg, hauborg, hau-
berg, ordet betyder: hø-gæmme, nfris. hau,
hø; plt. bargen, htsk. bergen, gæmme,
se Schiitze I. 69 „heu- el. haubarg";
Outzen s. 21 „hauberg".

hovbonde, no. håwhun æn -bij^9r

(D.) bonde, som gor hoveri; dæ kam æn
håwhm, (lær sku batål hans Icøgil, Kr.
IX. 20«. M (Salling); „haj tøwsr ene mé
å klaw te håshqj øwdr hdtvhøjarn'' , Grb.
27. 51, jfr. Kr. Ålmueliv II. 10. 22; hov-
bondens vise, Kr. I. 28.

hovbud, no. håwhdj æn (vestj.);

howhu el. hdwbwo é best. -3 (Vens.,Vren-
sted, Thise) — bud, hvorved bønderne
kaldtes til hoveriarbejde, se budfoged

;
„do

skal!^ de æ håwhdj; de æ da etidn håw-
hdj, siges, når noget kan opsættes; jfr.

lovbud, skidebud.

hovbænk, no. håwhætik æn -hærik
(Agersk.) forhojningen under træskoene,
hvorpå hovene slås; jfr. 2. hov, 6. bede.

hovdag, no. hbivdaw æn (Søvind
s.) ; huwda i hest. -dawi flt. -daw (Vens.)

— rgsm., dag, da der gores hovarbejde;

først skulde en husmand gore 52 hov-

dage om året, men herren kunde da råde
sig selv med, når han vilde tage dem . . .

Senere bestemtes hovarbejdet til én dag
om ugen, Kr. Almueliv II. 4, .5.

hovdige, no. håwdiq æn (vestj.)

dige, som omslutter hovgårdens lod; der
er nu beboelse, om der ikke er to, på
den plet inden æ hovdige, for det hører

jo til Kås ejendom, Kr. VIII. 118.227.

hove, no. se havre; uo. se huge,
hugse.

1. hove, no. håw æn (Agger, Thy)
en ved dige el. grøft hegnet mark på
2— 3 skj. indtil 1 td. land, som hver
bonde kan have (Thy); se hob.

2. hove, uo. håw -ar -9t håwst (vestj.

alm.; Sundv.) sætte hover, klodser, under
træskoene ; han kan il håw sin æJ9n træsk
(Ang.) o: er udytig til at bruge sine

hænder; se 2. hov, loppe.

hoved, to. se huget.

hoved, no. hu el. hum e hest. hwot flt.

hwdar best. -n (Åby, Smidstrup, Vens.);
hest. hwot flt. htvodsr (Jetsmark); huij)9r

æn htvoder (Lild s.); hum æn hwodar
el. hwoddr (Mors); flt. hwodar (Thy, Hund-
borg); flt. hwojdr (Thyholm); flt. huwdr
el. hwåhr (Agger); hwmd e best. -9 flt.

hivoddr (Løgst.); huw9d ed hwodar (Heil.

10 h.); hdw9d et best. -9t flt. -dv (Støvr. h.,

S. Hald); i omegnen af Randers nok
også: et how best. -9t flt. -er best. -9rn;
homd best. ho7M flt, howdar best. -n
(Tved s.) ; how9 best. -r9 flt. -r9 (S. Sams)

;

howi et hdun9 (Søvind s.); hdw9d best.

-9t flt. hdw9d9r (Hads h.); måske horn
et (Barrit, Bj. li.); hum æn huw9 (D.);

huw9j æn huwdj (Andst h.); horn el. huw9
æn how9 el. huw9 (vestj.); huw9 æn -tvr

20 (S. Sall.) ; hpi æn hot (Sem, Gram) ; itk.

(Agersk., vestslesv.); hoi et hoi (Mellem-
slesv.); håw9r et = flt. (Fjolde) — 1)

= rgsm. i ligefrem betydning, hoved,
ansigt; „hon wa så rø i hem huw9 som
åm hon håd slån æn gryd istøkar (Thy);

få jin ve æ hoi (Ang.) o : få en på øret

;

how æ hoi, æ præst køm9! (sts.) siges

opmuntrende : dær sed9r æn gåt (!) huw9

få dæn kål (D.) ; han hå et gåt hui, næ
so han fæk 9t omlå iuæ pankaq9 å fæk
han ni9S i æn klud, Sgr. V. 35. 207 (Gjed-

ved); gro i æ huw9; hud9n ær et, do
sir ud i æ hum! (D.) o: i ansigtet; ha
uM ve æ horn (Herning); „a hår unt i

æ hum!" — „Ved do hujfå'r de ær?"
— „Næj!" — „d,e æ fade- te do et hår
row i beq9 æmr!" (vestj.); hun grimt
mæ æ hiJ9l9 hum (D.) o: lo over hele
ansigtet; æ hoi gær å ham såm æn

40 vær9l å æn svinsti dgr (vestslesv.)
;
„hæt

hu jik i jéj fitjwi dåjs" , Grb. 1.8, o:

hendes hovede vaklede frem og tilbage;

„så fåtrø haj 9 nåk, de haj ha wræ
hwot om åpå kow9n" , sst. 127. 22; hun
stor gåt hode i hum o hals (vestj.) o:

hun knejser; ve do et hå æ piv stap9t,

Hans? — næi, æjs9n tak, a pot9r 9t i

æ gatml hum (D.) o: i munden; en
smidighedsprøve, der øves af unge karle,

50 er å stå 9po hm å trek o djæ wæst
(Lild s.); ordspil: mqj wa dø, å huj9n
rænc mæ hwot (Vens.) o : med deres eget,

ej den dødes, se pølse; hatis hum wår
i Metby, laiv hans row wår i Nqrgramh
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(D.) om en lang person; ordet bruges i

en stor mængde halvt eller helt billed-

lige udtryk, af hvilke anføres: Uså man9

liwod^r, Uså mand sen, Uså mand pølsar,

tøs så mand pen ! (Mors) ; de ær int gåt

å få mam hoi omr jæn hat (N. Slesv.)

;

hqj wel ijémal mæ htvot (Vens.) o: han

vil have sin villie frem med magt; dær

ær erian tærmar i æ huwd dpo ham
(Mors) O: han har ingen forstand; hryj,

si huwd mæj; leq si huwd ihlø'd får =
rgsm. ; ha moj i æ hum (D.) have meget

at tænke på; han hår ant i æ htiwd en

påtskor (D.) el. shupin (vestj.); han hær

mer i æ hoi som u'ty (Mellemsl.) o : det

er en klog fyr; æ hær i æ hoi, te æ vel

(Ang.) O: jeg har isinde; han håd nåmt
i æ hum (D.) o: var noget beruset;

han hår så moj i æ htim, te han ha et

håt æ himr å dn (vestj.) o: lus, utoj,

men også fig. ; hwæm dær it hår dt i

hodt, di hår dt i færdrdn, Sgr. II. 25. 169

(Lisbj. Terp); „hweni der ene hor d i

hwot, di ma ho d i hjæn" , Grb. 233. 80,

dæn dær et hår dt i æ hæmd, mo hå dt

i æ fædd, Sgr. XI. 125. 327 (Bj. h.); han

ær il hredr i æ hoi som et par shirdn

fei^dr (N. Slesv.), sagtens med underfor-

ståelse af, at han er lang i ansigtet;

gal i æ. hum (D.) o: vred; kart får æ
hum (D.); kart får æ hoi å plat får
ær ads som jet a di Jylans gris (Valsb.)

o: som giver kort og vred besked; også:

kart får æ hum, som æn rondvær får
æ row (vestj.); så låfi i æ hoi som Mas
Bawns føl (N. Slesv.), el. som Mas Rowd-
rds føl (vestj.) , el, som æn fjqros føl

(vestj.) O: flov beskæmmet; han ær et ræt

i æ hum (D.) o: sindsforvirret; han hliJw

så stor i æ hoi som æn ævdlkun i æ row
(vestslesv.) o: overmåde flov, se byllityr;

han hår æn stumr hum o æn lild få-
stån (D.); hid æ hum a' jæn (vestj.)

fare løs på en med hvasse ord; bok

owdr hum (Sall.) slå kolbøtte; a ka et

fo dt i' mi hum (D.) o: komme til at

forstå; de ær ålti hæjdr o go te æ hum
en te æ hal (vestj.) o: at gå til den øverste

fremfor til de underordnede ; de ho huncdn

hu hæld hol (Vens.) o : er meningsløst ; de

gor ham te æ. hum (D.) om stærk drik:

stiger til hovedet ; haj goi^ på hwot (Vens.)

om den fulde : han falder
; gg jæn apr

æ hum (D.) foje en; han hår dt i æ

huwd som æ skræjdr håd æ lus (vestj.);

de ær et ålti læt o håt æ hum åp (D.)

O: bevare modet; hål <b hum ræjn (vestj.)

o: holde sig ædru; når en gor en tåbe-

lig bemærkning, kan siges: han seddr

nåk mæ æ hutpd — æ kat ræn frå' (D.)

o : er et torskehoved ; dær serdr et gåt hoi

få'r ham (Ang.) ; dær seddr æn gum hum
ve' ham (D.) o: han er klog; de slåtv

loAam får æ hum (vestj.) o: han kom i

tanker om; han slåw dt å æ hum (D.)

o: slap tanken derom; stek æ huwd
samdl == rgsm. ; stød jæn får æ hum
(D.) fornærme en; dær ståj wal eridn o

æ huwd! (vestj.) udråb, når en kommer
farende; tåv æ hum (vestj.) o: miste

besindelsen ; tæj nåwdt å æ hum (vestj.),

i mods. til at læse noget i bøger; do

ka tæj di omr æ hum el. tæj di æ lowt

20 omr æ hum o kom æn gåri (D.) o : be-

slutte dig til; han tæjdr sæ eridn di9l te

hois (Angel) o: bekymrer sig ikke om
sine sager; de ær et atdr mi hum (D.)

o : det er ikke efter mit ønske ; — i visen:

hans hoved afhug han over sengestok,

Sgr. I. 69. 8 ; han hug hr. Blæsmands hoved

af og gav det til jomfruen, Sgr. III. 177.3;

i folkesagnet hugger pigen røverens

hoved af, da han vil krybe ind i huset, se

30 Kr. IV. 297, Grb. 191.97, jfr. Arnås. II. 170.

238, Molboerne vidste ikke, om manden
havde haft hovedet med hjemmefra, Fausb.

Molb. s. 19, jfr. Urquell III. 29 (jødisk),

Krauss, Marchen II. 144; i æv en ty ret

har trolde og drager mest 3, 6, 9, el.

4, 8, 12 hoveder, dog også 2, 5, 7,

Kr. Ævent. 354. 363. 377, Sgr. IX. 155,

XI. 179. 223 flg.. Efterslæt s. 119. 122,

Gr. Ævent. I. 88, GI. d. M. I. 39, III.

40 122 flg., J. K. Ævent. I. s. 143; jfr. Asbj. I.

8. 40. 82. 103. 118, II. 38. 39. 52. 55;

Færøiske kvæder I. 208, Arnason II. 388.

414. 429. 440. 455. 466; dr. Nagenkopp
Mhoff s. 450, Grimm March. I. nr. 60,

Z. f. M. II. 113 (Vallakiet), 283 (Ungarn);

Magyar Tales s. 196, Grimm Myth.^- 360.

494, Liebr. Volksk. 72 (Japan), Folkl.

Journ. I. 171 (Madagaskar), IV. 38
(Mongoliet), Hartland Fairy T. 7. 9; hug-

so ormekongen har 9 hoveder, Sgr. VIII.

109.468; hovedet, som hugges af trolden,

vokser straks fast, J. K. 7, Ævent. I. s. 24,

hvilket hindres ved at strø salt på
såret, Sgr. IX. 156, jfr. Veckenst. Volksk.
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I. 32. 233 ved ild; et hoved falder ned
gennem skorstenen, Sgr. XII. 171; vilkåret

for at se de hjælpende dyr i æventyret
få mskeskikkelse, er at deres hoved hug-
ges af og sættes til rumpen, således om
asen, hest, hind, løve, hund, hugorme,
ræv, kat, frø, krage, jfr. Kr. V. 1 70. 201.
339, VII. 10, Sgr. III. 211, VI. 105, VIII.

9. 31. 104. 200, XI. 192, XII. 121, Kr. Æv.

fisk; — et gloende hoved rejser sig op
af jorden, Kr. VIII. 220. 390; et genfærds
halve hovede bliver over jorden ved ned-
maning, Kr. IV. 158. 223; hovedløse gen-
færd af msker ses på veje, ved broer,

alm. hele landet over jfr. Thiele II. 140;
person med hoved under armen, Thiele

II. 132. 119, Sgr. IV. 235. 72(5, Gr. GI. d.

M. II. 90. 61, jfr. Asbj. I. 207, Arnås. 1. 347.
178. 212. 202. 280, Gr. Æv. I. 44, II. 18,io558, Nicliolson Yorksh., s. 78. 79, Yeats
III. 123, GI. d. M. II. 10. 34. 181, J. M. 0.

59, jfr. s. 54; J. K.Ævent.I. 54. 90, Mhoff.

422, Wigstr. I. 208, Sagor 1. 10. 74; Asbj.

I. 01. 85. 131. 140, II. 58. 117. 182,
Nicolaissen Nordland I. 05, Gonzenb. I.

305, Hartland Science 241, Grimm March.
I. nr. 57 : hugge hoved og poter a'f, smlgn.
Z. f. M. II. 442 (Ungarn) , Krauss Hexen-
sagen s. 45 b; skære frøen op, Ndl.Volksk

Irish Fairy T. s. 81. 108, Andree Parali.

I. 77 (Borneo); hovedløst skibsmandskab
Thiele II. 174, se skib; hovedløs mand : Gr.

GI. d. M. I. 124. 127, Sgr. X. 188, Gavall.

Wårend I. 404. 491, II. XLIX. 118; Nico-

laissen, Nordl. 1. 7 ; rytter GL d. M. I. 88

;

skygge (s. d.)
;

jfr. Renvall s. 1 0, Folkl. Rec.
I. 19. 74, Folkl. Journ. I. 254 (Yucatan),

282. 284 (Afrika), Folklore I. 131, Wolf
I. 50; ihjelslå og flå, Folkl. Record II. 188 2oN.S.s.043.058,Urdsbr.IV.eO; — hovedet
(irsk), Folkl. Journ. III. 201, Folkl. 1.58;
mærkes kan, at trækket med at sætte

hovedet til rumpen kun synes at fore-

komme i nordiske æventyr ; — et afhugget

menneskehoved ligger på loftet i en
gård og må ikke flyttes, Kr. III. 152. 212,
IV. 120. 166-68, jfr. Sgr. II. 72, Thiele I.

59, Kuhn N. S. s. 292 ; en meneders hånd,
Strackerj. 1. 1 08 a ; et menneskehoved op

af en henrettet forbryder lægges ved ligets

fødder, så kan den døde ikke gå igen,

lægges det derimod ved siden, tager den
døde det under armen, se J. K. s. 391.

1257; smstilles kan skikken i sagatiden

at afhugge genfærdets hoved og sætte

det til hans bag for at røve ham magten,
se Grettes Saga k. 18. 35, Olaf Helliges

S. kap. 10, Rafn Oldn. S. IV. 20, flere

tiskes i et garn og må atter kastes ud, so eksempler se Fritzn.^- s. 1 05 a under hofud

;

Kr. VI. 108. 154, se Strackerj. I. 105, II

203. 60(), Kuhn N. S. s. 292; et hoved,

med smæltet bly i, opgraves på kirke-

gård, Kr. IV. 88. 1.31 ; — hovedløse dyr:
heste: „dé jik huløs hejst der, å di tvil

jør nnc" , Grb. 108. 24; „Niels Lang hå
manne sit ve minnatstier, hwodan han
po en houdløs pillik rier", And. Frieri;

jfr. Kr. III. 303. 330, IV. 147.212, VI. 4.

Saxo I. 13 (ed. Steph.), Vedels Overs.

s. 13 øverst, om Methothin jfr. s. 177,
Steph. s. 155. 14, Oldenburg Om Gjen-

færd (1818) s. 00 flg., Junge s. 322, Kr.

VI. 95. 1,39. 145, Gavall. W^årend I. 472.
Arnason II. 107, se Mannhardts afh. om
Vampyrismus Z. f. M. IV. 200, jfr. s. 150,
med mange henvisn.; Andrée, Parallele

I. s. 80 flg., Strackerj. I. 185 flg., Hender-
51. 71, 132. 191, VIII. 198. 329, 222. 383,^0 son s. 327, ligeså Liebrecht Volkskunde
220; Sgr. II. 200. 784, XI. 71. 118.120;
Kr. Almueliv I. 29.88, Sagn. I. 179.651,
Gr. GI. d. M. I. 01. 63, 130, J. K. 201. 8,

345. 29, se helhest; et hovedløst føl,

Kr. IV. 147. 212; en hane, Kr. VIII. 11.28,

se kok; en kalv, Kr. VIII. 59.111; en so,
Kr. IX. 218.56; jfr. Henderson s. 320. 327,
Folk. Rec. I. 20. 77, Folkl. Journ. VII. 205;
— hovedet af et kreatur kan findes i går-

dene, henlagt i en krog på loftet, hvor-

fra det ikke må flyttes, således i D., Møl-

ler, Bornholm s. 40, jfr. Jahn, Opfergebr.

s. 18 flg. „offer til at afvende kvægpest ",

se Kr. IV. 110. 160, hvor der nævnes gamle

s. 414 anm., Grimm Myth.^- 883. 887.901.
932. 1130; — hoved udhugget på kirke,

Kr. IV. 141, Thiele 1. 205; fire stenhoveder

på et kirketårn, Gr. GI. d. M. II. 71, jfr.

Fb., Levende begravet i P. Bjerges Årb.

f. Kulturhist. II. s. 54, Liebr. Volksk. 291

;

— kiger man jule- el. nyårsaften med bord-

dugen over hovedet, el. gennem hullerne

på et såld, ind gennem vinduet udenfra,

ser man de msker, som i årets løb skal

dø, sidde uden hoved, Thiele Overtro

nr. 045. 40, Kr. IV. 243. 345, VI. 285. 330,

VIII. 381, Sgr.VII. 77. 471. 474, XI. 205. 564,

jfr. Gavall. Warend I. 291. 355, Nicolaiss.



656 hovedager—hovedguld

Nordl. III. 4, Liebr. Volksk. s. 323. 76. 96

(Norge); Vernaleken, Mythen 338. 25,

Rochholtz, D. Glaube I. 105; — born må
ikke bære skæppe el. såld på hovedet,

så vokser de ikke, Kr. IX. 48. 526.27;

hovedet af en aftenbakke, bundet om en

mands arm, gor ham sovnløs, Kr. VI.

361. 74; se hugorm; et spøgelse drejer

præstens hoved om i nakken, Kr. III.

200. 245, jfr. gjenganger s. 443. 7, se

tilbage, spøgelse; va får et hoi hær dæn
Jcomst pik i vå by? svar: sit int, se Fb.

Fr. H. s. 14; i et skæmtesagn kaldes hove-

det : nyrekølle, Kr. Æv. 1 70 ; dyrene sæt-

ter deres herres afhuggede hoved forkert

på, Efterslæt s. 1 23 ;
jfr. Grimm K. M. nr.

60, Arnås. I. 275; se hjærneskal, skifting,

skjød; bag-, brækken-, dukke-, fandens-,

for-, heste-, kalve-, kokke-, kroppe-, mande-,

menneske-, over-, skabilken-, svine-. — 2)

forskellige ting, der kan ligne et hoved:

hoved på hammeren (Vens.); på køllen

(vestj.); på i'iven = bullen, hvori tæn-

derne sidder (Thy); en stang, der går

fra skæret på glds. plove og er skruet

fast til sulen og håndvollerne (vestj.);

den spidse ende af skyerne, der „skiber",

se ark, og hvorfra vinden kommer (S.

Ho); se bjælke-, blår-, brun-, hvidkåls-,

hør-, kjølle-, knappenåls-, munke-, nydje-,

okse-, orme-, pibe-, plov-, rive-, rokke-,

vise-, åkåls-. — 3) et hdwi (Søvind s.)

et lille stykke skov; jfr. U. Bl. I. 232

, fremspringende odde, især skovbevokset";

Hwm, et sogn vest for Varde; Syn9r

Htiwd på Fanø; se Ho, skov-. — 4)

hovedgærde i sengen; tve æ huwe i

æ særi (Agger); we hwqpn (Jetsmark):

hwmn å shrpn (Vens.); Jiwbpr å fæ6dr
i sævpn (Lild s.); se hvoddem. — 5)

den sidste del af smsætn. i mangfoldige

skældsord eller kælenavne, se bladder-,

blåt-, bof-, bolrae-, bommer-, brus-, buse-,

bøgle-, doggre-, dorsk-, dosmer-, drant-,

dremse-, dummer-, dvot-, fjog-, fjot-,

flab-, flane-, fæ-, fåre-, glabber-, gnav-,

grattel-, grød-, gase-, hjadre-, hjangle-,

hjaske-, hænge-, jejti^e-, kimse-, kjød-,

kjæbbre-, klods-, kludder-, klummer-,
klump-, klæbbre-, klæp-, knokkel-, knub-,

koddre-, krontel-, kyllinge-, kål-, lut-,

mog-, muffel-, murke-, narre-, nød-,

pjatte-, pjave-, pjæbe-, proge-, prossel-,

puffel-, skoggre-, slubber-, sludder-, snode-,

snyle-, stage-, stude-, torden-, torske-,

tosse-, tronni-, tryk-, tørve-, tåri-, tårkel-,

ugle-, vrovle-, æsel-, åle-. — Jfr. Aasen,

hovud, SV. hufvud, isl. h6fu5 itk.; htsk.

haupt, mnt. hoved, Sch. Liibb., eng. head;

henføres til lat. caput, se hvoddem, hvod-

det, hoved; lyske, menneske.
^

hovedager, no. liu- el. humaqdr i

el. hwdaq9r i hest. hwoaqpri flt. -aqdr

10 (Børgl. h.) , hest. hwbaqdn (Helium s.)

;

howamr æn (vestj., Lemv.); huwsaqdr æn
(Mors, Thy); huwdjaqdr æn (Andst) —
tværplqjningen for enden af agrene, se

forager, hvoddem.
hovedbrud, no. huhrh é (Vens,);

huwdhrod (Agger) = rgsm. ; æn for hwid
hor a hnwahryj (Lindknud s.)

;
„hovedbrud

giver sved!" sagde bonden, han så slu-

dene svede, de trak med hornene (Malt).

hovedbryderi, no. huwdhryddri'j de

(Lindk.) =- hovedbrud.

hovedbrøken, no. i udtr. som: de

wbhr ham niåm huwdhrøkandr (Vens.) o

:

volder ham meget bryderi.

hovedbund, no. humhon æn (D.,

Agger) = rgsm.

hoveddyne, no. hoidyn æn -dymr
(Agersk. ; Sundv.) hovedpude; se hvod-

dem.

hovede, upers. uo. få isinde; r>æn

de hojdr hin, kaé hon nåk (Vlb.); de

hojdr ham il (vestslesv.) han har ikke

lyst til det.

hovedet, to. hop (vestslesv., Ager-

skov, Bradr., Ball.); howddd el. howdriq

(Hmr. h.) ; humdiq (Mors) — 1) æn h—
knæjt, en fyr, som har et godt hoved.

— 2) -hovedet i smsætn., -hwot (Vens.);

-hwååd (Agger) ; -huw9 (D.) ; -huwdj el.

40 -huwddst (Andst) ; -hoJ9 (Sundv., Bradr.)

;

-huw9d9 (Løgstør) ; -how9d9t (Bj. h.) ; se

hvoddet; bar-, dingel-, gal-, hjamper-,

hver-, hvid-, hvimmel-, hvingel-, hæld-,

krøl-, plat-, puddel-, rød-, skal-, skjæv-,

skjør-, sort-, stor-, svild-, svingel-, tum-

mel-, tyk-, tynd-, vind-, åben-.

hovedgeværge , no. howigiveri et

(Søvind s.) spøgende = hovedbedækning.

hovedguld, no. hovedsmykke;
50 de satt' på hende det hovedeguld,

det skinned som brændendes low',

det var besat med ædelstene,

det sommed den skjonne jomfrow'.

Kr. I. 296. 21.
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hovedhår, no. hiwshgr æn (D.) =
rgsm., se spinde.

hovedig, to. se hovedet,

hovedkjød, no. i udtr. : stå og sælge
h— (Mors) o: stå og måbe.

hovedklud, no. huwaklud æn -klud

(D.) et torklæde til at tage om hovedet.
hovedklæde, no. huwødklæ æn{Thy)

;

hmvdkle æn -r (Agger); huwdkle æn -9r

(Malt); hamdkle et (Hads h.); hiJwikle etio

(Barrit s.) - rgsm. ; mørktfarvet torklæde,

som gamle kvinder brugte det (Thy);
se hylle.

hovedkulds, bio. Jmw9- el. hou>9-

kåls (vestj.); huw^kåls (Agger, Vens.);

hdwdhds (Sall.); howkåls (S. Hald h.);

howkuls (Støvr, h.); hoikuls (N. Slesv.)

= rgsm. ; haj falc humkåls åkå'l, om-
kuld på hovedet; hok huwdkål {\) (Vens.)

slå kolbøtte = hwist howdkids^ bok øtvdm
howd (Sall); fol holkols (sj. Bradr.); a
kam så huwd o kol o ste, te a glæmt
min melmad (Lild s.); jfr. bagkurv,
krage.

hovedlag, no. huwdlaw æn -law9r
(D., vestj.); hoilaw et -9r (Sønderj., Bra-
derup; Sundv.); huwdlaw æn (Mors, Thy,
Agger, Lild s.); hwblaw é -9r (Vens.);

huwdjlatv æn -law (Andst); howilaw et

hest. -lamt (Søvind s.) ; Iwwlaj et best. 30

-lajdt (S. Hald h.) = rgsm., hovedlag til

heste; også rebet, der går fra det ene
klaptræ til det andet (Søvind s.); fo æ
huwdlaw ow9r æ ør9r (Malt), fig. komme
i klemme, blive magtet; jfr. klaptræ, sele.

hovedlagreb, no. humlatvrev de
(D.) = hysom, tyndt reb.

hovedlagstrikke, no. howilawstrék

æn (Søvind s.) ; howlajsstrek æn (S. Hald
h.) = hovedlagreb.

hovedlod, no. huwdud æn -låd9r

(Malt); howilåj æn (Søvind s.) = rgsm.

hovedløs, to, huw9løs (Agger) —
1) uden hoved, om forskellige sagndyr,

se hoved s. 655. 34. — 2) fig. han ær
ek huw9løs o: ikke dum.

hovedmad, no. huw9niad el. how9-
mad de (Lb., vestj.) ; hwmmar de (Vejr.)

;

best. hivdma9n (Vens.) — indmad, de ud-

tagne, rengjorte indvolde (Lb.), = finker so

(Thy); fig. knatv hummad (D.) == kysse,

jfr. inder.

hovedmand, no. huw9ma.n æn -mæn
(D.) = rgsm.

Feilberg: Jysk Ordbog.

hovedmaske, no. huw9mask æn -9r
(Holmsl. kl., Aggei-) den ydre maskerand
omkring et våd: de øverste masker, dob-
belte og sværere end de andre, hvormed
garnene fæstes til „tællehe".

hovedpande, no. hwmpan æn -9r

(D.) et dødningehoved, se hjærneskal.

hovedpandedjævel, no. huimpan-
diJwl (Borbjerg s.) den, som skal være
hovedet i et foretagende og sætte andre
i rette: han æ niæ (med) som h—.

hovedpandekarl, no. huw9j)9nskål

æn (Thy) om den, som får fortrinnet,

når flere kappes i løb eller arbejde;

også hovedmand, snu person; den, som
kan drive en sag igennem; skal også
nævnes: himaprmskål (Mors).

hovedpine, no. hiw9pin æn (Vens.,

vestj.); hdw9dpin æn (Støvr. h., Bj. h.);

howipin æn (Søvind s.); howpin æn (S.

Hald h.) ; hbw9pin æn (Hornb. s.) ; //%/-
pin æn (Barrit s.) ; hoipin æn (vestslesv.)

= rg.sm.; i reglen siges: a hår unt i æ
huw9 (D., alm.); fig. „det er ikke min
hovedpine", Sgr. VIL 12. 185 o: det an-

går ikke mig; h— kan komme af, at

„issen er sunken", så skal den „trækkes
op"; det sker ved, at man måler fra det

øverste af panden den lange fingers

længde ind over håret og der giver et

hurtigt ryk opad i en lille tot hår, Sgr.

VIIL 141.G07, jfr. hug; råd mod h— se

J. Saml. IV. 142.74, 152. 102; bindes et

neg for hojt, kan spøgende siges: de har
nåk haj hoipin (vestslesv.), se hovedve.

hovedpude, no. hiimpud æn -pudar
(D.; Agger); how9puj æn -9 (S. Sams);
hoipu9 æn -pur9 (Sundv.) = rgsm.

hovedpynt, no. hwmpynt de (D.,

vestj.) — rgsm.

hovedpæl, no. hoiptæl æn -pæl (Ager-
skov; Bradr.) pælen i bæsningen ved
koens og hesten hoved, mods. halepæl.

hovedreb, no. humrev æn (D.)

rebet, som går bag dyrets nakke på klap-

træerne; se hovedlag.

hovedregning, no. humræjndri (D,,

vestj.) -= rgsm.

hovedrem, no. hutmrem æn (Mors,

Thy) bjælken, hvorpå tagets bjælkeværk
hviler; se liojrem.

hovedrig, to. Jibwirici (Søvind s.);

humriq (Agger) == rgsm.

hovedsag, no. Jmw9saq æn (Malt);
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howisaq æn (Søvind s.); de ær æ li— å

9t (D.) = rgsm.

liovedslagen, to. Imwdslawdn (vcstj.)

;

æn h— kål, en, som har hovede og dyg-

tighed, forslagen person.

hovedsogn, no. humsåwn æn -såwn

(D.) sognet, hvor præsten bor.

hovedstad, no. -= rgsm.; i forskel-

lige byremser:

Ørbæk (ø) ær 9n lih bøj,

Towtom leq9 let i léj,

Søn (Søvind) ær æn hbwistaj,

Breqsti ær 9n maw9 raj (SøVind s.);

„Svvonballe er en howedstad", Kr, VI.

343. 208 (Hundslund s.) ; Gantrup, Kr. IX.

122. 31,3 (v. f. Skanderborg).

hovedstykke, no. howastøk æn (Sall.,

vestj.); how9stek itk. (S. Sams) — 1) på
gimpelægterne (s. d.), de to tværstykker

for enderne; hdwistøk9t (best.) bw sæipn

(Gjern h.) den del af sengen, hvor hove-

det hviler. — 2) i katekismusbogen en

af de fem hovedafdelinger; præsten: Im-

ma'm huw9støk9r hår do ? drengen : mæ
hat o kabu'S9r, så hår a jawn syw! (D.)

el. „en ny hat og en gammel hat, en

kaskjet, en lue og en kabuds! Kr. IX.

370. 198.

hovedstæg, no. se stag.

hovedsum, no. hvbsom æn (Vens.);

howisom æn (Søvind s.); humsom æn
(Agger) = rgsm., i modsætn. til renter;

han fæk da æ huw9som, mæn ræntdr so

han nåk erpn å (Agger); spøgende =
hoved toj (Søvind s.).

hovedsvend, no. håu>9rsvæn æn
(Fjolde) avlskarl, jfr. busven.

hovedting, no. huwiten æn (Søvind

s.) = hovedsag.

hovedtov, no. huw9tåw flt. (Holmsl.

klit) vantet på masten.

hovedtræ, no. humtre æn -9r (Mors)

= hovedstykke 1.

hovedtoj, no. huw9toj æn (vestj.);

humdtøw æn (Thy) ; huw9tøw é best. -tmp9

(Vens.); howitøw et (Søvind s.); hdw9d-
tiiw (Bj. h.) — det gammeldags sæt, som
kvinderne bærer, og som nu næsten er

forsvundet, består af 1) korsklæde, som
dækker forhovedet, derpå en kruset lin-

ning, æ stor9r = kruser, dannede med
kniv på det stivede toj; 2) en flqjels

lue, som dækker baghovedet; 3) hage-

hatten, et stykke fint lærred fæstet til

luen, hvorpå udstående vinger; endelig

hørte dertil en dusk o: en slojfe(D.); jfr.

skjæggehat; også om, hvad man har på
hovedet i almindelighed: de ær æn soh
huw9toj do hår (Lindk.) o: hat, kasket

o. desl., se hovedstykke, høflighed.

hovedvand, no. howiwan de (Sø-

vind s.) ; huw9ivan de (Agger) — alm.

salmiakspiritus, solut. ammon. ps. 1., nu
o sagtens også : eau de Cologne ; se ungersk

vand.

hovedvandsflaske , no. = rgsm.;

„ta din huwdjsflask me!" Grb. 35. 25.

hovedvandskrukke, no. hoivans-

kruk æn (N. Slesv.) flaske med eau de

Cologne el. salmiakspiritus.

hovedvandsæg, no. huw9wdjseq e

= flt. (Vens.); howiwamæq et (Søvind

s.); huw9wansæq (Agger); hoivansek et

20= flt. (Bradr.) = rgsm.; i gamle dage

fæstensgave fra karl til pige, det gik

rundt i kirken, Kr. Almueliv III. 87. 303,

Fb. Bondeliv s. 314; jfr. ungersk-æg.

hovedve, no. hoive æn (N. Slesv.;

Valsb., Angel, Sundv.) = hovedpine; ri9k-

mans hoive å fåt9mans drek spørs otti

vit (M. Slesv.),

hovedvej, no. huw9væj æn -væj

= rgsm.

30 hovels, no. se hugelse.

hoven, to. se huget, hugen.

hoven, to. håtpn (Andst h., Agger);

håmn (Vens.) ; hdw9n (Søvind s.) — 1) =
rgsm.; opsvulmet. — 2) fig.; æn håtvn

kål, h— i æ pæls, h— «• sæ (D.); jfr.

Aasen, hoven.

hovenhed, no. håwnhid æn (Agger)
— 1) opsvulmen. — 2) brøsighed, hov-

mod.
hover, to. se huget; bio. se hvor.

hoveri, no. hdw9ri'j el. -ric de (Vens.

alm.) = rgsm., jfr. Kr. VI. 310. .398 flg.,

IX. 92. 109 flg.; se f. eks. Kjær, Stavnsb.

s. 238, også om et modbydeligt el. meget
tungt arbejde: de e liqfram hotvsric de

hær! (V^ens.).

hovfolk, no. hdwfålk flt., best, -falken

(Vens.) personer, der gor hovarbejde.

hovfri, to. fri for at gore hov-

so arbejde; mændene i Galten sagde, at de

blev aldrig h— , inden slottet (hoved-

gården Lojstrup) skred i åen, Kr. Almue-
liv II. 40. 110.

hovgård, no. howgor i (Vens.)
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gård, som der ydes hovarbejde lil, jfr.

Grb. 24. nr. lOflg. ; de tva i dæn ti, di gik

te håw, så had di een bet9 fåwa'ltsr po
gprdn, vi plæJ9 no å kat an håwyån, Kr.

IX. 24-G. 85 (Ning li.).

hovhejst, no. se humhest.
hovhest, no. hest, som bruges til

hovarbejde; hver to gårde lagde vognlag,

og der var gærne en brølendes stærk

d. M. III. 50, Sgr. IV. 1 47. 411, Dania 1. 307

;

ordet er alm. i folkeviserne og betegner en
mand, der er , i kongers el. høvdingers
tjeneste; i senere viser misforstået og
sat i forbindelse med hoveri; jfr. Daae,
N. Bygdesagn I. 27: fuldmægtig hos en
øvrighedsperson, se Aasen, hovmann, isl.

hofma(V.

hovmandstag, no. howmanstaq (Mors)
hest, som de kaldte hovhesten, og så to kraftigt tag mod hænderne; „o~ haj! hi

havde de nok én til , så der blev et
'

'

ordentlig forspænd, Kr. Almueliv II. 4. 7.

hovklemme, no. håwklæm æn (D.)

en hestesygdom, der består i, at hovens
horn er for trangt til foden.

hovkniv, no. håwknyw æn (D.)

kniven, hvormed smeden afhugger heste-

hovens kanter, forsk, fra virkejærnet (s. d.).

hovkommels, no. se hukommelse.
hovkost, no. kost, som hovarbejdere 20

fik; den sædvanlige kost, de fik med til

hove, var til hver mand en tor sild med
brød, øl fik de på gården. Ellers var

den sædvanlige kost vandgrød og især

surt øllebrød, undertiden spegesild, kun
sjælden spiste man sødgrød, Kr, Almueliv
II. 6. 9.

hovkurv, no. madkurv, som toges

med til hovarbejde, Kr. Almueliv II. 12.

hovl, no. se hagl.

how! hio—hop! ta howmaåstaq^!" å santa

nøj rohd diy når båden slæbes op (Lild s.).

hovmark, no. håwmark (Ribe, Malt
h. ; Søvind s.); huk. flt. -9r (Vens.) —
mark, på livilken der er gjort hovarbejde

;

et ikke ualmindeligt navn på marker.
hovmod, no. = rgsm. ; i udtr. håw-

mor æ tit ænurr et fål (Ang.); jfr. hlsk.

hochmutli.

hovn, no. se horn; to. se hugn.
hovn, no. ,de brædder på siden af

båden, som rækker over den virkelige

ræling" på fiskerbåden ved Skagen (Vens.),

Mb. efter Olavius s. 294. 95.

hovne, uo. håwn -9r håwnt (Vens.,

Agger); ft. tf. håwii (D.) = rgsm.; hans

ferpr håwnt åp o hliJw så stuwar som
æn kopat (Agger); også: deji er håwnt
(Vens.) dejgen er hævet, gæret; jfr. puse,

30 rise, tinde.

hovlade, no. lade på hovgården,

se f. eks. Kr. VIII. 126. 237, 130.239.

hovlam, to. howlam (Vejr-.) om he-

sten, lam på grund af en fejl i hoven.

hovle (?), uo. drikke smaskende, bob-

lende som kalve (Årh. egn).

hovlig, to. howh (Vens., Nørv. Tør-

rild h.), haj æ nu9 h— (Vens.) noget

bedre; de gpr h— (N. Tørrild h.) tålelig;

de æ håwh gåt væjr ida'w, nogenledes 40

godt; no vær 9t håwh (vestslesv.) nu
bliver det tåleligt; dær æ håwh møi,
rigelig meget; han hår 9t gåt? — ja,

så håwh! så særdeles (S. Hald); ær 9t

no it no fåh knejt? — jbw, de æ så

howh! det er det rigtignok (Støvr.); „mi

hjat de så houele banker". And. Begr.,

mit hjærte banker så stærkt; a tøkas,

de er howh mø, do wet ha i Ion (Vens.)

;

-hovnet, tf. se op-.

hovning, no. —
- 1) , hovmål el. det

mål af jord på hovmarken, som en bonde
efter hans hartkorns storrelse skal dyrke

i hoveri" (Sams, Årh.), Mb. — 2) hov-

arbejde, se Kr. Almuel. II. 8. 13, 24. 62.

hovnkrovner, bio. hovedkulds; en

mand kom bussende håwnkråwner ind i

stuen til hende, Kr. VIII. 220. 380.

Hovns jæger, no. se Odins jæger.

hovport, no. herregårdsporten, hvor-

igennem liovfolkene gik ind; næa hømran
no kam te håw om mowanan, så sku di

stp ve håwpow9t9n klåkdn sæjs præsi's,

å næransti etasråd9n han wa gal, så stp

han mæ ripisk9n i powatan å så tål han
am en, Kr. IX. 233. 72 (Gjerlev h.); jfr.

Kr. Almuel. II. 7. n.
hovpose, no. pose, hvori bønderne

jfr. Aasen hovleg, passende, rimelig; isl. so havde fødevarer med til hovarbejdet, se

hoflegr; end-.

hovlspink (?), no. howlsperik een

(Agersk.) vipstjært.

hovmand, no. Visen om ham, Gr. GI.

J. Saml. IV. 18.

hovre, no. uo. se hugro; uo. se

hobre.

hovrejse, no. howræs æn hest. -9n
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flt. -ræs9r = rgsm.
;

gormejdrn skut jø

wes howræsdi- te Sujhj hmt or (Vens.).

hovs, uo. se hugse.

hovseddel, no. seddel, som gives

på hovarbejde, kørsler, som skal udføres;

en h— lød på 3 tønder rug at køre til

Varde, Kr. Almuel. II. 35 øv.

hovsk, uo. se huske.

hovsk, to. hoivsk (Bj. h., Barrit)

storagtig; vær h— g dt; jk.hom
s. 653. 16.

hovskisnovsen, to. håwskisnåwsøn

(Vens.) storsnudet, brøsig.

hovskjæg, no. howsJceq (Mors) ; how-

skeq e (Vens.); howskæq el. -skæk (Vejr.)

— hårene om hoven på hestens ben.

hovsmor, no. smor, der ydedes som
hovafgift af bonden, det tilsmudsedes ofte

med vilhe. Jens kom brødkrummer og

hovspind, no. „en vis del hør eller

blår, som hovbønder måtte spinde for

herskabsfruen uden betaling" (Vens.), Mb.

jfr.Sgr.VIII. 174. 691, Efterslæt s. 237.261,

se spinde.

hovsted, no. håwstæj et (Sundev.)

stedet, hvor træsko hoves, se 2. hove.

hovster, no. i udtr. han hdhr e

sivær hdwst9r mæ ham (Horn. h.) holder

hoved 10 styr med, tumler med; jfr. hjovstre.

hovstok, no. håwståk æn (Holmsl.

kl.) en korkbøje, dér er midt i våddet

ligeover posen, „hoven", se 3. hov.

hovt, no. se hofte; bio. se hårdt.

hovtang, no. howfåti æn (Lild s.;

Mors); huk. best. -tåridn flt. -^c/j^ar (Vens.);

håwtåri æn (vestj.); håwtåri æn (Thy);

håwtåri æn -9r (Agger) — smedens store

knibtang; jfr. „bew^år mæ ... få hammer
grød udenpå smorret. Da det ikke så 20 åhåwtång", Kr. IV. 345.444, sign. hestesko

meget appetitligt ud, spurgte fruen Jens,

hvordan det kunde være, at smorret var

så urent. Han svarede: „mi kowen véd,

te a arberer stræng', å dæfår vel hun
und' mæ æn gowe fø', hun gir mæ smor

o æ brø å såmti åsse i æ grør, men a

skråver æ smor å æ brø å tår er å æ
grør å gjæmmer er, få de te frowen ka

fo hendes!" Så lod fruen Jens beholde

smorret, se Kr. Almueliv II. s. 25 ned. 30

26 ned.

hovsom, to. håwsom (D. , vestj.,

Andst,Vens.(?), Sønderj., Ang.) tålelig god,

skikkelig, rimelig: æ væjb hlow da h—
(vestj.) ; no hå wi da fot nøj håwsåm
wæjld ijæ'n (Agger); æn h— kal, tålelig

god kalv; vær let h— ! (Andst) ordent-

lig; han ær %t håwsom (Randers) om et

barn: ikke artig; ih— tij, i ordentlig

tid; no ær han h— igæ'n (vestj.) om 40 bio. se hvor, ihu.

s. 604. 22.

hovtrænge, no. howtræri æn (Vens.),

dær ær æn swær h—! siges, når mange
vogne på engang trænger sig sammen
for at få aflæsset o: trængsel som af

vogne, hvis kuske er i hovarbejde.

hovtore, no. se hugtørv.

hovven, no. se hoben.

hovver, uo. se hobre.

hovvi, no. se hoved.

hovvise, no. vise om hoveriets

trængsler, se Kr. I. 28. nr. 12, IX. 155. ,39.5.

hovvogn, no. vogn, som kører i

hovarbejde; „haj ku hæt jenteri spelå'p

(lp, te howwun kam tdhaq" , Grb. 40. 17,

han kunde finde på nogle lojer til hov-

vognen kom tilbage.

hovvorm, no. se hugorm.

hu, no. se hud; 4. hug; 2. hug 8.

—

et sygt mske, der kommer sig (ligeså

Ang., Lild s.); æ do no rask? — ja,

så håwsåm hæn (Agger) så nogenlunde;

h— æ hæst (S. Jylland) o: middelvejen

er den bedste; de ær h— gåt hyq (Mors);

vel do vær æn h— ggi dræri? (Agersk.);

h— gåt istan, tålelig ved helbred, de
gær ænda h— (Agersk.); de æ h— mæ
mæ (Andst) jeg har det nogenledes; jfr.

hu, udrbo. — 1) udtrykker alm. for-

undring, overraskelse; u el. huw! el.

huwha! el. huha! (Agger); huha ma-
da'rmn! (sts.); „huw!^' soJæp, haj drak

å tcåUn (Vens.); hu! el. how! (Røgen)

kan siges, når noget falder; næj, huha'

da! el. huha'hdja da! (D.) udråb af for-

undring el. forfærdelse; ja, huha, de ær
enda! (Hadersl. egn); hu hæj! (vestslesv.)

Aasen hovsam; hovlig, hugsom; 1 . falle. 50 glædesudråb
; „så jik hon i huw-hæj frå

hovsomdags, bio. howsomdatvs (Mors)

betimelig.

hovsomhed, no. i udtr. de war sårsn
te håwsomhepr (Holstb.) til ordentlighed.

Hjørdri å hjem" , Grb. 243. 27,5, så gik det

i en fart fra H. og hjem ; di liør a huha
æhr fyha! (Lonb.) o: af kulde el. hede.

2) huw hatv! el. huw ha haw! (Lild s.);
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huhaw! (Agger) udråb, når man gyser
el. væmmes ved noget; den døde be-

gyndte at sige: „hu baw! hu baw!" —
„fryser du?" sagde Hans, „så put dig
bedre ned!« Sgr. VII. 218; se gussi; hu,

få ralidn! (Vens.), se hallekija.

hubav, udrbso. se hu 2.

hubink, no. hovedsæt, som brugtes
af kvinder i Hads h., Mb.; kunde være
smsat af hoved-bindike, se 1. benneke.

hubær, no. se hjobær.

hud, no. hivuj æn hivuj (D.); hwi
æn hest. hwian flt. hwidr; yngre: hud
best. huddn (S. Hald); hwy æn best.

hwpn flt. hwy (Støvr. h.); huj æn huj
(Malt, Hornb. s., Sønderj., Ang.^ Bradr.);

flt. hiødr (Harridslev, Haslund, Sporup,
Falslev, Dover, Linå; Lild s.); huj æn -»r

(Lonb., Vejr., Agger, Skyum, Mors); huj

11.130, jfr. Folkl. Journ. VI. 225; spøgelset
bliver til „a small lump of jelly" (Skotl.);

kaste et hudstykke mod væg, se smatte.
— Jfr. Aasen hud, isl. huO huk. ; htsk. haut,

henføres til lat. cutis; bælg, ham, skind,

skindlap; menneske-.

hudden, bio. se hvordan.

huddre, uo. gyse, ryste af kulde

(Hors.) Mb.; se hovre.

-hudet, to. -hunijdt (D.); -hivydt

(Støvr.); -huJ9 (S. Sams); -hujdt (vestj.,

Lild s.) = rgsm.; for-, kobber-, tyk-.

hudløs, to. hujløs (Malt, Agger);
hujløs (Søvind s.); hwujløs (D.); hwyløs
(Støvr. h.); hwiløs (S. Hald h.) = rgsm.

hudløshed, no. er et barn hudløst,

skal man tage bleerne, som barnet skal

have om sig om natten, gå stiltiende op
med dem på kirkegården, ind i våben-

æn best. hujm flt. huj9r (Heil. h.); /mi 20 huset og slå dem tre gange mod kirke
æn best. -9n flt. hu el. -huJ9r best. -9n
(Vens.) ; hud el. huj æn flt. huh el. hup
(Bj. h.); hue (o: -dj) æn best. hujm flt.

hujd (S. Sams); hu æn hudr (Fjolde) —
skindet af store dyr, heste, hornkvæg; se

helmisse-, heste-, ko-, robbe-, øg-; mæ
huj o hor (D.); æn støk huj (Lild s.); fig.

vi sliddr et æ hivuj a djær stjænhro (D.)

o: vi overløber dem ikke; han fæk hujm
ful (Sams) ; do skal ha nos på hujm so

(Vens.) o: prygl; skindet på kartofler

og kogt mælk (Ang.); i sagnet forekom-
mer det træk, at djævelen el. spøgelser

flår huden af et lig, Sgr. VII. 215, Kr.

ly. 232. m, VIII. 380. 685; „han sér

GI. Erik flå et mske på kirkegården",

Gr. Æventyrregistr. 11c, jfr. W^igstrom
II. 191. 339, Mhoff 198, Z. f. M. L 246
(Hessen), Strackerj. I. 269 ; el. af levende

dorea, se Kr. VIII. 325. 555.

hudmager, to. se skindmager (Slet

h.) Mb.

hue, uo. fort, se hedde ; no. se hoved.

-hue, no. = rgsm., jfr. Aasen huva,

isl. hi'ifa huk., se lue; felt-, pur-.

huebærris, no. se hybenris.

huei, bio. se hvori.

huel, no. se hul.

huen, no. se horn, hånd; bio. se

hvordan.

Huens jæger, no. se Odins jæger.

huer, no. uo. se hore; no. se horn.

hues, no. se hose.

huflattik, no. et lægemiddel, folia

farfara (P.), htsk. huflattich, er en plante,

tussilago farfara L., følfod.

hug, to. se huget.

1. hug, no. how æn (Vens. ; Thy)
msker,Kr. VIII. 25 1.322. 546-47; jfr. Qvigst. 40 1) sind, hu; „a kinne dæ, Berret, læng

66: „Stallo" flår msker; vilde flår

fjender, Mélus. III. 94. 8; djævelen flår en
mand så hår og negle følger huden, som
findes i Lund kirke, Sverig. Kr.IV. 233.328,
jfr. Z. f. M. II. 355 (Tyrol),' Gonzenbach II.

95; bukser af mskehud. Maurer Isl. S.

s. 91, Arnås. I. 428; tojle og hovedlag.

Maurer s. 102, Arnås, I. 440; sko af

menneskehud, som aldrig opslides, Arnås,

i mi hou", Andr. Begr. ; der al min hov

lå o, Kr. I. 305. 2 ; hende kom alder sorg

i how, Kr. II. 57. l ; det leger mest udi tan-

ker og how, Kr. II. 95. 3 ; hans håw stor te'

;

ha h— aj nøj (Thy); stowør how å beta

fomow, di ka så il tdsarndn drow (Mors);

kom i how, de ær æn gu teri, næ de it

æ få sild (Årh.); de ka æ ek kom i håw
(Agger) huske; nær de æ swot dw9r æ

I. 443, II. 389 ; iføre sig et andet mskes 50 haw o hwid 6w9r æ skåw, så æ dær
skind som forklædning, Folkl. Journ. IV.

317. 318, jr. Grimm K. M. nr. 179; et

spøgelse ræddes og farer ud af sit skind,

dette kryber sammen i sollyset, Thiele

vint9r i håw (D.) o: i vente; el. mørk
haw, lyst skåw, de hår viM9r i håw
(Rkb.); han står how æpr 9d (Thy) o:

hans hu, lyst står dertil; dæn står how
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æpr o kom hjæm (sst.) o: higer efter;

han har em reqtd håw a [d] de arbdr

(Agersk.) o: han gor ikke ret alvor af

det; po fostdh hoiv {^øv'må s.) på fastende

hjærte; nice vre how (Hunds). ) med vredt

sind; „hojj a fat i en kål ow vre howw,
wa et sjællen a slow", Jyd. I. 24. i; „di

grihd fat i hiverqr å graman how" , Grb.

126. 10, med gramt sind. — 2) hukom-

melse; de kam åhr i mi how (Vens.), lo

— Jfr. Aasen, hug; isl. hugr hak.; hygge.

2. hug, no. hoq é hest. rd flt. hoq

hest. -du (Vens.); Aog æn = flt. (vestj.,

Mors, Lild s.); itk. (N. Sams, Støvr., S.

Hald); hoq et = flt. (Søvind s., Hads h.);

æn h— (Thy); håg æn = flt. (Agger,

Vejr.); ho(i æn = flt. (Hvejsel, Andst);

how el. huw æn == flt. (Sall.) ; hoq et =
flt. (Agersk.); kok it = flt. (M. Slesv.,

Brader.) — 1) et enkelt hug med økse ; 20

„nåskdri hoqdr fijr hoq i hans skow liq

ijemdl båd9 øwdler å sol å de så net

imél ol fem tædn, de ene hujdn wa skre-

fdlt åpå jej å dem", Grb. 179. 7; hg.

„mé søst9rn jik 9 hoq i hoq de hjem

hwa da" (dag), Grb. 121.97. — 2) hug
med leen i græs el. korn ; kåhn skul i

got kmr ta te æn nisq i trif hoq el. han
sku ta liså lånt i trij hoq, som han sidl

wa låfi (Lild s.); hål hoq (D.) hugge 30

samtidig med andre, jfr. hjappehugge;

efter den vinkel, leens blad danner med
leskaftet, kan det være fæstet i hoq o:

i den fordelagtigste stilling; el. omr hoq,

så er vinkelen for liUe, el. owdr hoq, så

er den for stor og skårene bliver storre,

og arbejdet stiller store krav til slåkarlens

kræfter (vestj.); ømr æ hoq el. onsr æ
hoq (Mors); uddn hoq, imn hoq (D.);

jfr. Nord. Månedskr. 1878 s. 17, se ligge 40

ind; ja, vi gir dt æ hoq o æ tren (D.)

spøgende om arbejdet med leen, også
som udtryk for en skødesløs slåkarls

arbejde: de hår jo fåwdn æ hoq o æ tren

(trin). — 3) såmeget græs el. korn, som
der slås i ét hug, skår (Agersk.). — 4)
indsnit, skår; han hå set o gowr så
mam håq i æ howr (Agger). — 5) det

sted, hvor lebladet har sin største krum-
ning indvendig, kaldes æ hoq (Agersk.). so

— 6) prygl, bank; hoq (vestj., D.); hoq
(Thy); håq (Agger); håk (Lonb.); nvgdr

hok (Bradr., Agersk.); håk (Ang.); han
fæk hoq som tar brø (vestj.); fo hoq, gi

hoq (D.); do ku nåk træti te dn væmrj

håk (Lonb., Vejr.); et krøvd hoq (Søvind

s.), en dragt prygl; æn guwd krøvdl hok

el. gaw hok (Hvejsel); et gåt krøvdl el.

kåvdl hoq (S. Hald h.); do skul ha e

gåt skejful hoq el. no gmi9 hoq; hwém
fék hoqdn ? tor hoq æ håhn wur (Vens.)

;

noj håq (Agger); håk, de æ tar kast;

di for håk som tar brø o skæn som sød

mjælk (vestj.), se hakkenyser. — 7) en

måde at fiske på, pilkning; fesk te hoq:

niæ æn snor i dm jen hån står wi op i

hoddn å hoqdr apr å fram mæ snordn

(Lild s.) ; ta uk te hoq; dæ blyiva flpr
hoqa en dæ bidr (Vens.), se huggelod. —
8) uldmøllets larve; dær æ mam hoq i

klæderne (Thy); dær æ hoq i de tøw

(Mors); dær æ gon håq i mi wuhnkle
(Agger); huw (Vens.) — so af-, bag-,

dor-, inden-, kårde-, skår-, sæd- (?), uden-,

økse-.

3. hug, no. i udtr. ser å huq (Ager-

skov) sidde i bojet stilling; haj sa åpå
hoq (Vens.).

4. hug, no. huq i el. huq huqi (Vens.

;

D.); hoq æn (Mors, Hanh.); håw, måske
også håq (Thy) ; hu el. huq æn best. huqan

(Heil.); huq æn (Vejr., Andst); huw æn
(Agersk.); hu æn (Braderup); huk æn
(Fjolde) — drøbelen, uvula, i halsen;

om en vis slags forkølelse, måske angina,

bruges udtr. {hind] hoq æ faUn (Hanh.),

æ huw æ foUn (Agersk.); haj ho skrætt

hans huq niar (Vens.) 0: mistet stem-

men ved at forskrige sig; visse kloge

koner forstår: å sæt huqi åp (Vens.), læt

æ hoq (Mors), sæt æ huq åp (D.), det

sker derved, at hovedhåret bindes stramt

tilbage med en snor, som fæstes i loftet

(Han h.) el. man fører på skaftet af en

theske, f. eks., noget stødt peber ind i

halsen, så det rører ved hugen, og giver

med det samme et rusk i håret, så er

den „sat op" (D.); fortæll. derom, Kr.

VIII. 260.441, jfr. Liebrecht 339.207 : ist das

zåpfchen im halse gefallen, so zieht man
plotzHch und heftig das haar auf dem
schådel; dort befindet sich nåmlich ein

einzelnes haar, welches mit dem zåpf-

chen in verbindung steht, u. trifft man
dieses, geht d. zåpfchen wieder auf (efter

Folkevennen, Norge); Hagemann s. 102,

Urquefl III. 69, Strackerjan 1. 82. 104, Revue
d.Tr.Pop.V. 413 (Frankr.), Journ. of Am.
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Folkl. I. 139; besværgelse til at løfte

h— , Wigstr. 11.403; Frischbier, Hexen-
spruch s. 64 ;

„dei huk uptrecken", Bartsch
II. 36. 16 b, 123.488; sehovedpme; Aasen
anfører huk med (?) fra Nordland; mnt.
huk, Sch. Liibb.

hugastet, to. om kvæg : som hænger
med bagdelen; se 2. buge (Varde), Mb.

1. huge, uo.

håw -dr -9t (D., vestj., Andst, Agersk. ; lo

Bradr., Ang.); ft. tf. -96 (Lild s.,

Agger)

;

kbw -dv -dd -dd (Thy), nok også i nf.

hbw el. }m;

hbw -d -dt hbwdt (Søvind s,);

håw -d -d -d (Sundev.) —
1) synes om, hue, elske; a håwar et dæn
kål (Malt); de håwdr æ il (Agersk.) det

synes jeg ikke om; de håwar mce ejt

(Lild s.; Thy); også Randers egn; han
hæw9r å hød sæ sjel, han hæwdr å ræn
i æ hål å di stuw9, Sgr. XI. 1 23. 280. 305. —
2) han håwdt grbw il te ve 9t (Malt h.)

blev meget ilde tilmode derved (Andst,

Ang.); de huer godt el. ringe til med
den ny degn (Ang.) er godt el. ilde til-

fredse med. — 2>) a hå-mr et te han
komar (D.) jeg tror el. venter ikke at . . .,

ligeså Bradr. — 4)

hbiv -dr -9 hbw9 (Vens.); nt. tf. hbwi^^o

som husker godt;

liåw -9r -9d -9d el. håwad (Agger, Thy,

Lild);

håw -9r -9r (Nes, Vejr.);

hbw -9 -9t hbmt (Røgen s.);

huske, se bugen ; do ka nak et håw fræ
di niJ9S o te di mon (vestj.) ; de kat (kan

jeg ikke) håw! derpå kan svares: kathåw,

di æ guw9 o læp træsku mæj (sts.) o: katte-

hove, ordspil, se 2. hov 2; a ska nåkhåw^o
9d mæ' ham (Mors) o: huske ham det; a

skal håw dæ po di hrølopsdå mce een

gaf9l å æn knyw å æn sult9n lyw, Sgr.

XII. 77. 151 (Mors); a skal nåk håw dæ,

når mi hons koma te å gyr æq (Thy);

a hbw9 ene æt9r 9; haj ka hbw mån9r
or fori haj bléw føj el. de (at^ Isra9ls

bøn jik ømr de røj haw (Vens.), el. haj

e så gam9l, haj ka hbw Noas ugåri å

arkan (Vens.) om en gammel hest, hvis so

alder er ubekendt; „a hbiv9r 9 lis9 gåt,

som hons a bastelt igor" , Grb. 42. 6;

også: buske en på noget (sts); se hugse,

huske.

2. huge, uo.

huq -9r -9 -9 (Vens.; D., Malt, Andst,
vestslesv., Agersk.)

;

huk -9 (Åbenrå) —
lude forover; huq t9fram (Lindk.); jfr.

Aasen sv. huka, isl. huka; 3. hige, 4. hug,

krukke uo.

hugelse, no. \J1bw9ls æn] (Randers

egn) hukommelse; ,sånt a wil ønsk mæ
mi houels". And. Begr.

hugen, to. hbmn (Thy, Mors, Sall.)

som husker godt ; a e så let hbmn (Vens.)

jeg husker så dårlig ; de er i grom9 hbw9n
dréri (sts.), sml. l.huge 4.

huget, to. hbw9d (Mors); håw9d
(Agger); how9r (Vejr.); hbw el. hbmn
(Sall.); huq (Vens.) — som er lysten

efter, attrår; de ær a et hbwdd fu9r, det

har jeg ikke lyst til ; æ do håw9d o flæsk ?

— næj, flæsk ær æ ek håw9d ow, mæn
fesk, kom bår9 mæ fesk! (Agger); grør,

dæm ær a hbmr g (Holstebro); hamr
o noj (Vejr.); jeg mente, at jeg ikke var

bower på det, Sgr. IX. 22, jfr. Kr. VIII.

137; haj er huq åpg 9 (Vens.) lysten

efter det; ve hbw9n ve set arbit (Røgen)

være ivrig med, jfr. higen.

hugge, uo.

hoq hoq9r hoq9t hoq9t (D., Jannerup,

Lyne), el. ft. tf. hjow, hjomn de gie.

(D.), se Rårup;

hoq hoq9r hgq håq9n (Lemb);

håq -9r håq håqan (Agger);

hoq -9r -9d -9d (Skyum);

hoq -9r hoq hoq9n (Snedsted); ft. hbq

tf. hbq9n el. hbqan (Rævs);

hoq -9r hoq hoq9d el.

how -9r how howdd (Lild s.);

how howar how how9n (N. Sall.); tf.

homn (Mogenstr.);

hoq hoq9r hoq9 el. hoq hoq9 (Smidstrup,

Bjærgby, Vens.); ft. hoq (Jetsmark);

men: hoq9n stin, hugne sten.

hoq [hoq9r] hoq hoq9d (Heil. h.);

huq huq9r huq9 huq9 (Havbro s.);

hoq hoq9r hoq hoq9n (Støvr. h.) ; ft. hoq

tf. hoq9n el. hoq9n (S. Hald);
^

hoq hoq9r hg9q el. hoq9d hoqan (Ålsø)

;

ft. hgq (Tved s,, Torring v. Randers),

ft. hoq (Falslev)

;

hoq hoqar hoq9t hoq9t (Nimtofte);

hoq hbq9r hoq9 hoq9 (S. Sams);

hoq hoqa hgq hoq9n (Dover, Røgen, Tå-

ning, Linå, Vejlby, Århus, Tiset);
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ft. ho(i (Rødding, Norl. h.), nt. hoq

(Saxikl), hoq (Vejlby Fr.);

hoq hdq9 hoq hbqdn (Søvind s.);

hoq hoqdr hoq hoqdn (Davbj.)

;

hoq hoqd hjåw hoqdn (Rarup);

hoq hoqd hjdow hoqdn (Uth, se D.);

hoq hoqd hoqH hoqdn (Bj. h.);

hoq hoqdr hoqdt hoqdt (Hvidding, Em-
merlev, Agersk.) ; tf. hoqdn (Forhall.,

Ballum); ft. hoq el. hoqdt, tf. hoqdn m
(Skodborg)

;

hoq hoqd hoq hoqdt (Hammelev);

hok -d -9t -dt (Åbenrå);

hok -dr -dt -dt cl. -dn (Braderup);

hoh hokd hokd hokdn (Sundeved);

håk håkdr el. hokdr håk el. håkt håkdn

(Angel) -
1) hugge med økse, hoq æn gren a, et

fjæl te (Agersk.); alm. han ær et ræt

hoqdt å æ træ (vestj.) han er ikke ret 20

klog, jfr. bage, halvbagt, kage ; æ hoqdn

tere' (vestj.) o: tilberedelserne. — 2) tømre,

„men hqj å gamdlfår hoq TJqdrhy brow"

,

Grb. 37. 3; ,JéJ gåti war hqj i prejstis

møl å hoq" , 38. 14, jfr. 39. 1, se Kr. Al-

mueliv III. 1 9 flg. ; Terns Kræn hor hoqd

Pjæ Kræns lo, haj ska hoq wo nobos te

såmdn (Vens.). — 3) hugge med le, mest

alm. om høsletten; dæn fæn skal pi hæn
å hoq (Agersk.) ; hoq å æ gres, slå græsset so

således, at det føres ud af skåret og

lægges, hvor der alt er slået, jfr. hægle

;

hoq ij æ gres (Lb.) føre det med leen

ind mod det græs, som endnu er uslået;

hok gres, hok i æ kudrn (Braderup) slå

græs, høste korn; hoq få heqd foddr,

hugge for hvert skridt, man tager, først

for venstre, så for hojre fod ; ]i,oq få jæn
fuwdd, kun for den ene; hoq jæn ud,

hugge ham forbi ; hoq lånt in, tage store 40

skår; han hoqdr et læt^dr tdfram en hans
træsk æ låri (Andst) han lager små skår

;

se 2. hug 2, halse 3, hægle; meje, nakke,

odde. — 4) slå til en el. til noget med
en el. anden genstand; hoq te' jæn, te

æn terldr (vestj.) slå til en, så han snur-

rer rundt; han hjow gåt te dt (D., do gi.);

„di hoq jø nåk frå dem", Grb. 187. 28,

o: forsvarede sig; hoq jæn ned (Søvind)

slå en til jorden; a hoq te' ham, de haj^o
trenidlt øwdr hans ej (Vens.) o: stødte til

ham, se 2. hug 7. — 5) hoq r sæ (vestj.,

alm.) spise hurtig, gerne med bibetydning

af grådighed : stræo no å hoq i- jær. Uld
j

dræyd! (D.); hoq i sæ som æn stårk

(vestj.); slqdceldridr hor oltd løst te å

hoq i' falk (Vens.) o : bagtale ; hqj hoqdr i'

se, som hqj kunc (ku ene) ha fåt fø i fjow-

tdn daw (sst.) ; di go sgnt å hoqdr å teskdr

ic 9, om msker, der aldrig kan blive fær-

dige; endnu kan mærkes: øqdn rene ole

de di ku hoq å strék uk e jowrdn (sst.)

om løbske heste. — 6) hoqds -t -t i knyw
(Vens.) hugge knivs-ægge imod hinanden,

for at prøve, hvilken er hårdest, drenge-

leg; ligeså (D.); se mund-. — Jfr. Aasen,

hogga, isl. hoggva, ft. hjo; htsk. hauen,

mnt. houwen, howen, boggen Sch. Liibb.

;

hø; hals-, hjappe-, kron-, skjøl-, skump-.

huggeblok, no. hoqhlåk æn (Thy);

hoqhlåk i (Vens., S. Sams; vestslesv.);

huqblåk æn -hlåk (Havbro s.) = rgsm.

huggebuk, no. hoqhok æn -d (Silke-

borg) et redskab ved træskoarbejdet.

huggehus, no. hoqhus æn (Lyne s.,

D.); hest. hoqhusdt (Støvr.); hoqhus et

(Søvind s.); howhus æn (Likl s.); hoqdr-

hus e hest. -t flt. -hims (Vens.) = rgsm.;

„håghusloutct", Yuelb. s. 35, loft over

huggehus; se tømrestue.

huggejærn, no. hoqjan é hest. -jant

flt. -jamr hest. -n (Vens.); hoqjan æn
-jan (D.); hoqjan et (Søvind s.); hbqjar

æn -jqr (Thy; Agger); hokjæn et [-jæn]

(Sundv.) = rgsm.; jfr. betel.

huggeklods, no. hoqklås æn (Thy)

= huggeblok.

huggeknold, no. hoqknål æn (vest-

slesv.) = huggeblok.

huggeknub, no. hoqknop i best. -i

flt. -knop (Vens.) ; hoqknop æn -d (Silkeb.)

;

hoqknop æn (Søvind s.); hoqknåv i (S.

Sams) ; 'hoqknop æn -knop (Vejr.) ; hokknoj)

et -knodp (Agersk., Bradr.) = huggeblok.

huggelade, no. hoklgi æn (Sundv.)

= huggehus.

huggelege, no. hoqlijdqar flt. (N.

Farup), en plante, engelsk græs, armeria

vulgaris L. ; se manødreng.

huggelod, no. hoqloj el. hoqlåd æn
(Holmsl. kl.) en pilk ; en lang ende snor

med 3 kroge og et lod ved; hoqlaj

hwildfi usdr i æ dæn, tim., hvidlinger,

som fanges med huggelod, vokser i

dænden (se dænd 2) med hentydning til,

at manden, som kaster hvidlingerne i

dænden, har ret til at tage som sin part

de storste efter tal, se 2. hug 7.
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huggenak, no. sort skovmyre (Fre-
dericia, Kristiansfelt) se Sgr II 79 g
1 75. 8, III. 1 74. 8, V. 1 07, men andre steder
1 landet: „hugorme med andenæb" se
Sgr. VIII. 108. 467, 107. m, jfr. Sgr. II.

45. s, iO. 8 (Fyn).
'' ^

hugger, no. hoqsr æn -9r (Dav})j.,
S. Ho) — 1) manden, som i gruberne
Iiugger kalkstenen løs (Davbjærg). — 2)
en lille håndhakke med 1 alens skaft
skarpsleben, den ligner en alm. turnips-
hakke, kvindernes redskab til at hugge
lyng og pil af i klitten (S. Ho), se ruske-
økse; af-, klamp-, plump-, sten-.

huggerum, no. håkrom et (Ang.)
=- liuggeluis.

huggespån, no. hoqspon æn = flt.

(Skanderb.) spån, som falder ved hug-
nmg med økse; h- fyldes i en sæk og
skal forestille bøger, seP]fterslæt s. 242.^271.

2

huggestok, 110. Jwqståk æn -stak
(Lyne s.

; Andst) ; hoqståk æn -stdkia (Sø-
vind s.) - 1) huggeblok. - 2) skældso.

;

(hn stuwdr hoqståk! (Andst); dum karl
rå person (D.).

'

huggestol, no. hoq9- el. hoqstul i

hest. -stol el. -stwol flt. -stul best. -stol
el. stwol (Vens.) = rgsm.

huggetand, no. JioqtaJ æn best. -an
flt. -tæjar (Vens.) ; hoqtæn æn = flt. (Sø-

:

vind s.) = rgsm.

huggetorsk, no. hoqtåsk æn = flt.

(Thy, Mors) en mindre torskeslags, som
pilkes.

hugn, no. — l) lyst, interesse; han
hår eym hdwm o set arhad (S. Hald);
ingen lyst til; han hå homn g H (sts.)
o: lyst til, glæde ved, om den, som ar-
bejder flittig, spiser med god appetit;
æn ska ha homn a sit maj å ytvøti
å dat'dn (Søvind) o: man skal spise
med god appetit og have ojet på doren,
om arbejderen: spise, men være rede
straks til at gå ud igen ; ha et gåt hdwm
o dt el. howm te dt (Bj. h.) have lyst ' til.— 2) lykke, held; hwes a ka fo howdn
o dt (S. Hald). - 3) hu (s. d.), sind;
kom i howdn om (Randers) komme i

tanker om.
hugorm, no. how- el. hoqworm i

best. -i flt. -worm best. -dn (Vens.); hu-
ivårm æn -wårm (D.) ; hoivårm æn -wårm
(Lb., Lyne); hoqivbrm æn -worm (Thy);
howivorm æn -worm (Mors) ; håwwårm æn

-wårm (Agger, Vejr.); hdwwdrm æn -ivdrm
(Søvind); howivorm æn -M'drm (Barrit, Bj.
h.); hokvorm æn -former (Bradr.;Agersk.);
flt. -vorm (Sundv.); hoqorm æn -ortnsr
(Fjolde) == rgm. ; howwdrmsr, di slår
mæ tow lån tæn å haq ætar stekar di
niæ dæn lån hrøj mæ tow flæn, som di
hår i djé mon; næ di hå gbw de, tår di
æhr djé nawl, å di ser, te hwis id ka
fo fat 9po howimrnidn emn dæn kan np
sin nawl, så gør »d ejt, åm wi dså æ
hl&umi howwbrmslådn (Lild s.); i visen:

Stalt Mettelil hun ganger til lindebusk,
hun sanked' de how-worm' store og

små, Kr. I. 332. 7, Sgr. V. 85

;

den henter gift fra sin navle, Sgr. VIII
108. m, jfr. Grb. 222 nr. 54; slikker den

i
giftige dug af græsset, Sgr. VII. 68. 384

!

(Skanderb.); henter en lægeurt og et
»blad, der bringer et tilstoppet hul til at

I aabne sig, Grb. 222 nr. 54, jh-. Grimm
March. nr. 16; der er altid to hugorme
1 følge, Sgr. VIII. 108.465; det er farligt

at slå en h— ihjel; så bliver man for-

fulgt af de andre, Sgr. II. 29. 216, VIII
108. 463. 469, J. K. 192. 86, jfr. Wigstr. II.

284, Jonsson s. 11, Folkl. Journ. V. 153
(Formosa); selv om man gor forsøg på
at dræbe en h— , dør den ikke for sol-

• nedgang, J. K. 192. 8.5, sign. sts. 217. 223,
Sgr. VIII. 108. 464; jfr. Gavall. Wårend \.

321, Jonsson s. 11, Urdsbr. VL 62 ned.
(Hamb.), Folkl. Record I. 15. 62 (Engl.),
Folkl. Journ. V. 207 (Cornwall); L 296.'

dør aldrig (Spanien) ; bliver man slået af
en h—

, gælder det at komme for den
til vand, Sgr. II. 29. 216 ;

jfr. Grimm Myth.2-
553 anm.; den bider i sin hale og triller

som et hjul, Kr. IX. 19. 171 (alm.); jfr.

'Wigstr. II. 120, Gavafl. Wårend I. 329;
barnet siger til h— : fred du mig og mine,
så freder a dig og dine! Kr.VL 257.44;
at møde en h— er lykkehgt, Kr. VI.

282. 294, IX. 55. 597, jfr. Liebr. Volksk.
328. 129 (Norge), hos Krauss, Sreca s. 32,
forklares det ved slangedyrkelsen; hug-
ormene synger om aftenen, Sgr. VIII.

109.470 (vestj.); sætter man en levende
h— ind i et hul på et stykke træ og
lægger den i bihaven, flyver bierne ikke
bort, Kr. VI. 358. 47, 363. 94; den ned-
graves levende i en ny potte under
stalddorens dortrin og frier da fra syg-
dom i stalden, J. K. 193. 89, Kr. IV.
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216. 303, Almueliv I. 82. 307, Sgr. VI.

224. 92, Thiele Overtro nr. 262, jfr. Jons-

son, More s. 8 ; under grubekedlen, J. K.

193. 90; nede i Thyland brugte de, når de

byggede et nyt hus, for at forebygge uheld

at få fat på en hugorm og komme den

i en gryde og så komme tre håndfulde

af hver slags fødevarer af, hvad der var

i gården, ned ved ham, og så blev der

ormens gift, Sgr. V. 85 ; æventyr om hug-

ormens frelse af revnen, hvori den var

fastklemt, Gr. Æv. II. 187, GI. d. F. II. 124,

jfr. Asbj. II. 171, Haukenæs II. 201, Ndj.

Volksk. I. 283, Gesta Rom. k. 174 anm.,

Gonzenbach nr. 69 anm., Gråne Ital. Folkt.

s. 354, Tylor Urgeschichte s. 13; en h—
med ni unger koges som lægemiddel,

Gr. Æv. 1. 1 72 ;
pigen i hugormeham, Grb.

lagt et stenlåg over den. Den gryde lo 106. 105, jfr. Grimm Sagen nr. 223, Z.f.M.

skulde så graves ned i huset. De kunde

høre den synge dernede i* jorden 10 år

efter, Kr. Almueliv III. 1 7. 39 ; når en bøsse

er forgjort, lister man en hugorm ind i

piben og skyder bøssen af, Thiele Over-

tro nr. 328, jfr. J. Saml. IV. 163. 150, Bli-

chers Nov. I. 267 P. Hansens udg. 1882,

Asbj. III. 223, Cavall. Wårend I. 330,

Mhoff 229. 315, Strackerj. I. 98, Liebr.

IV. 36; h— forvandles til et gråt æsel,

Sgr. VIII. 1 64 ; hoved af hugorm, båret

ved skulderen i ulden klud, helbreder

for koldfeder, Kr. VI. 367. 133; moden
frugt af ært, sået i en hugorms hoved,

som nedgraves, gor skudfri, Kr. IV. 403.596;

se huggenak, hugormekonge, orm, slange,

snog.

hugormebidt, to. homvårmhet (Hol-

Volksk. s. 332. 167; har en h— grebet 20 stebro) ; A(?M>«^orm6e^ (vestslesv.) = rgsm.

en levende mus, og man kan tvinge den

til at slippe musen levende, behøver man
kun at lægge sin hånd på en fødende,

så bliver hun forløst, Kr.VI. 376. 224, jfr.

Cavall. Warend I. 332, Liebr. Volksk.

333. 178; drommer man om en h—

,

vil man bhve forfulgt af onde msker,

Kr. IV. 360. 149, bliver man rig, J. K.

193.91; en h— , der fanges af en stork,

se hugormslagen.

hugormebo, no. hbwwårmhuw3 æn
(vestj.) hugormens bolig; i senge, Kr.

AlmueHv 111. 39. 113, se snog.

hugormebrod, no. hdqwbrmhrøj i

-hrøj (Vens.) = rgsm. ; den kløftede tunge

hos hugormen; når en karl, der har en

h— under tungen, kysser en pige, kan

han tvinge hende til at elske sig, Kr. IV.

løber to gange igennem den, men må 30 401. 581, VI. 190. 263, J. Saml. IV. 242;
blive den tredie, Sgr. V. 36. 286 (vestj.),

J. K. 222.248; hugormen kan bindes og
løses ved besværgelser, Thiele Overtro

nr. 525, Kr. IV. 402. 593, J. Saml. IV.

122. 32 flg., jfr. Grb. 196.5, Urquell 1. 18.2,

Mélus.III.218flg.; h— som hjælpende dyr,

ved at hugge dens hoved af forvandles

den, Sgr. XII. 121; en h— kryber ind

ad den sovendes åbne mund, Kr.VI. 59.84,
jfr. J. Saml. IV. 162. 145, Møller, Bornholm 40

s. 45, V^igstr. II. 329 flg., Jonsson s. 11,

Busch Volksgl. s. 243, Campbell, Highl.

Tales II. 382, Magyar Tales s. LXI, Folkl.

Record I. 237.4, IV. 119 (Irland), Hyde,
Beside the Fire s. 67 flg., Journ. of Am.
Folkl. IV. 187; svælge h— som straf, Olaf

Tryggvesens S. kap. 21 1 ; en „klog mand"
ødelægger alle hugorme i Rold skov, Kr.

VI. 60. 85; jfr. Daae, Bygdesagn II. 100,
Grimm Sagen nr. 247, se Liebrecht Gerv. so

s. 105, lindorm, ulv; i en stedremse:
„Æjstrop håvvårm", Kr.VI. 345. 214; jfr.

endnu Strackerj. II. 108. 403, hugorme-
konge; i visen er hornet fyldt af hug-

J. K. 76. 92.93; det samme om en snoge-

brod, Sgr. VIII. 86. 240, jfr. Wigstr. II. 320

;

nedgravet under bitræ bringer den lykke,

J. Saml. IV. 161. 141; kan også bruges

som amulet, J. Saml. IV. 247; en h— i

enden af kærnestaven hindrer mod smor-

rets forgorelse, Kr.VI. 356.27; jfr. Strac-

kerjan I. 66, Folkl. Journ. IV. 185, Mélus.

III. 218 ned.

hugormegræs, no. en ulvefodart,

lycopodium (Thy); fordriver møl; vil øl

ikke gæres, lægger man h— i karret,

J. K. 1 76. 82.

hugormehide, no. hoivwårmhej æn
(vestj.) = hugormeskind (s. d.); lagt på
smorrebrød er den råd mod modsot, Kr.

VI. 355. 16.

hugormekjole, no. = hugormeskind,

se Kr. VI. 266. 126.

hugormekonge , no. howwormkori
æn (Lild s.) = rgsm. ; de bæjst war å

fo æn h— å ed får å hlyw sjønsk; —
dæ ka'jt uddn Jén hlyw sjønsk o øn; apo

gromridn lå dær øw9r humr howwormar
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å møt en i flohdn wa dar æn guwl jæn
mæ æn krumi spo hu9, de mot nåk wær
æn kori (Lild s.); den er en forskrække-
lig stor orm med en manke som en
hest, tyk som en mands arm, hvid, med
en guldkrone på hovedet; den første,

som spiser noget af dens fedt, el. den
mad, der er lavet af den, hliver synsk
og klogere end alle andre, se Kr. IV.

62. 82. 83, 186. 260, 360. 151, VI. 57. 82. 83,
266. 127, VIII. 65; J. K. 191. 81-84, Gr.
Gi. d. M. II. 113.114, III. 1 63, Thiele Over-
tro nr. 641; Schade, Mors s. 202 anm.;
jfr. fort. om Erik og Roller, Saxo V. 86,
Vedels overs. (1858), Steph. 72. 10; Fafnirs

stegte hjærte, Fafnirsmål 31; V^lsunga S.

kap. 19. 26, Diderik af Berns S. kap. 146,
Færøiske Kvæder I. 151, Grundtv. Minder
fra Tjust s. 2 1 , Libr. Gervasius 1 55 anm., jfr.

Folkl. Rec. IV. 1 3. 1 8. 35. 36. 37, Campbell
Highl.T. II. 382 (keltisk); Folkl. Journ. VI.

230 (Skotl.), Gurtin s. 21 1 , Krauss Hexen-
sagen s.41 b, jfr.Mélus.IV.270.271 ; Peter,

Volksthiiml. II. 32; har ni hoveder med
krone, Sgr. VIII. 109. 468 (HadersL); der
bor en sådan i en hoj i Gjellerup s., Kr.
III. 83; jfr. Wigstr. „den hvite ormen" I.

176, II. 122. 141, Sundblad, Gldgs. Bruk
s. 208. 220, Gavall.Wårend. I. 330, MhofT
355. 474.75, se anm. s. 605; Bartsch I.

278; Z. f. M. I. 191. 9 (Trier), IV. 287
(Schweiz), Grimm Sagen nr. 132. 221,
K. M. nr. 17, Myth.^- 554 anm., 637. 934,
Kuhn N. S. s. 199; Friis, Lapp. Myth.
s. 120; V.Boye, Naturen og Msket, Maj
Juni 1892 s. 275; Sande, Segner (1892)
s. 73; se snogekonge.

hugormekrop, no. = rgsm.; æn
howårmkråp, far maj, taras o speqas i

æ suml å leq9s o hrø (vestj.) bruges for

sting; kroppen af en hugorm, dræbt og
flået for Valborgsdag, er modgift mod hug-
ormeslag og edder, Kr. IV. 394. 518. 519,
VI. 188. 260, J. K. 191. 87; dens krop tor-

res, dernæst støbes tælle om den; når
den så antændes i en stue, vil både
vægge og borde og mad, kort alt krybe
med ene hugorme, Kr. IX. 19. 173,

hugormkål, no. howormkgl æn =
flt. (Mors) ; howwårmkol æn (Hmr.) == flt.

— fællesnavn til flere bregnearter; pteris

aquilina, nok også: polypodium vulg.

(Mors), aspidium filix mas, J. T. s. 29
(Rgkb.); Sgr. V. 70. 516; lagt i en seng

frir den fra lopper, Kr. VI, 292, 391, jfr.

J, K, 162. 6; se hugormeurt.
hugormens, no. J. T. 138 = hug-

ormegræs (Mors).

hugormeskind, no. howwbrmsken
(Lild s.) == rgsm.; h— æ got å leq imæl
kUjdr i9 æn kijst, så gor dær ejt møl
i ddm (Lild s.), jfr. Kr.'VI. 266. 126, IX.

52. 565; Sgr. VIII. 143. 631; om snoge-
10 skind gælder det samme, Kr. IX. 52. 565;

frir fra sygdom, når man bærer det i

lommen, Sgr. VIII. 109. 471, jfr. Folkl.

Journ. VII. 43 (Skotl.), el. den, som bæ-
rer det hemmelig hos sig, bliver afholdt

af alle, J. K. 76. 94 med henvisn, t. Friis,

Lapp. Myth, s. 121 ; smlgn. også Z. f. M.
II. 332, se hugormebide.

hugormeskindspulver, no. et læge-

middel; der udleveres: brændte østers-

20 skaller, conchæ præparata (Vens.); se

hundebær.

hugormeslag, no. huwårmslaw æn
(D.) bid af hugorm; signe for h— , J. K.

192. 88, Thiele Overtro nr. 526, J. Saml.^-

I. 59, Wigstr. II. 397, s. 625. 25, se hjort,

hugormeslagen, to, how- el. Jioq-

wormslawd (Vens.) ; howårmslawdn (Lb.)

;

howwbrmslån (Vejr.) ; huwårmslawdn (D.)

;

håwvormslawdn (vestslesv.) — såret af

30 en hugorm ; se kjørmis.

hugormestukken, to. Jiow- el. hoq-

wormstokøn (Mors) = hugormeslagen.

hugormeurt, no. J. T. 1 79, en bregne-

art, polypodium vulgare L. (Mors); se

hugormekål.

hugormeæg, no. huwårmæk (D.) =
frøæg.

hugro, no. håwrd (D., Andst, Vest-

slesv., Agersk., Bradr., Valsb.); howrow
40 (Thy) ; howrow æn (Søvind s., S. Sams,

Bj. h.) — glæde, morskab; de æ gdt,

nær æn ka ha h— a si Ion (Andst)

glæde af; de ær æn kpt h— å hål uddn-

får æ kærk ida'w (D.); de war ænda æn
guwd howrow fmr ham, at det gik så-

ledes (Thy) o: trøst; ofte brugt i ejeform:

æn håwrds man (Agersk., Sundv.); de

ær æn håwvds dræti (Andst) en, som
bringer morskab med; no ska vi hå 9t

iolet håwr9s (Andst) lidt morsomt; ida'w

ku han slæt snak håwrd (D.) o: spøge;

i Ang. to., han el. det er howre, mor-
somt; jfr. ro, roskab.

hugro, uo. howrow -» -dt (Røgen,
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Søvind s.) ; håwruwe -dr -dt (Andst) ; libwrd

-r -t -t (Agersk.) — more, underholde;

sij, å howrow niæ, se at du kan more
mig, di howrowd hinå'n (Røgen); æn sTca

håwruw3 jæn, dær hår 9t så kiwsom
(Andst); vi howrowd wos sjel, vi under-

holder os selv; kom å howrow wos i

awtdn, vi æ jæn hjæm (Søvind s.) ; han

håwrar æ hel sælskav (vestslesv.).

hugrosom, to. howrowsom (Hornb.

s.) morsom.

hugse, uo. \

håws -9r -t håwst (D., Malt; Støvr.);

håws håws håwst håwst (Andst);

håws -3 -t -t (Sundv., Ang.);

håws håws -t -t (Bradr.)

== rgsm.; huske; han ka et. håws så

lånt hans 7iæjs æ lå-ri; hun å dræri, di

håws læti; de skal a håws dæj, om
et for, så o di bråhjjsdaw ; de ka do ha

oh— mæ ve o: til erindring; håtvs ham
g dt! (Andst); do ka ii håws Icei^ar en di

næjs æ låri (vestslesv.); a ska håws dos,

om it fa, så i di liqprekdn, Sgr. 11.

26. 188 (Lisb. Terp); han ka håws, de

wå symn stårm træj daw, far han hlow

foj (vestj.); jfr. l.huge 4, huske, hukom-
melse; mindes, sanse.

hugsekage, no. håwskåq æn -kaqdr

(Andst); howskoq æn (Søvind s.) — lus-

sing; jfr. sansekage.

hugsom, to. howsom (Vens.) som
har en god hukommelse, a æ howsom
a mæ. (S. Hald); jfr. hugen, hovsom.

-hugst, no. se hugge; gjærdsel-.

hugtørv, no. hdqtora æn = flt.

(Vejr.); hoqdntørd æn == Ilt. (Lild s.;

Mors) ; håwtord æn = flt. (Lemvig, Thy)

;

håwtorB (Agger) — store, firkantede

V2— ^/4 al. lange, lidt smallere, et par
tommer tykke tørv, der skrælles af mo-
sens el. hedens overflade til brændsel;
hugne tørv, Kr. 111. 19. 19; jfr. stiktørv.

hug-ædt, to. hoqæt (Thy) mølædt,
se 2. hug 8.

huha, udrbso. se hu, halleluja.

huj, no. se hud, hund.

huj, no. huj, æn (Lb.) råb, brol;

gi æn huj o' ham! — råb efter ham;
som udrbso. : som Lit Las no drow te,

så soi han ægæ'n: huj ol min! (Ang.)

opmuntringsråb til plovstudene; se hvy,

hyp.

hujbrole, uo. brole voldsomt; i

Vrold der slog de fanden i knål, son te

han hujbrål, Sgr. V. 23. .34 (Skanderb.).

huje, uo. huj -dr -dt -dt (D., Andst,

Bradr.); ft. tf. -dd (Agger); huj -dr -d

hujd (Vens.); hwuj el. huj (Holstbr.) —
skrige og larme, skrige op i angst; hon

hujd sæ snåd hon sijdr æn hun (Kolding)

;

gore noget mæ hujdn o skriqdn (Fanø)

med yderste besvær; han hujdt gråw (D.)

to tog svært på; „di hæ småkol løbd djæ

wæj å hujdr å skroldr" , Grb. 188. 49;

huj i skarpdn skyj (Lb.) skrige i vilden

sky; huj o tuwd, hujin o tuwdin (Agger);

a ka et huj ham å'p (vestj.) råbe ham
op; såm han æn då stor dær åp o æ
hyw å hujdr o æ hjærdmah . . . (Hade-

rup s.) råber på b— ; han får karlen

hujet op, Kr. VIII. 144. 255; lege vold-

somt og larmende med et barn (Bradr.)

;

iohaj hløw hujd u'w o: jaget ud i en fart;

wet do huj (el. huj) dæ, do kat! — å

så war d énda é for (Vens.), ordspil

mellem huj, væk ! og huj, hund, hvis ud-

tale svinger mellem hun, huj, huj; jfr.

Aasen hua, isl. hoa; hujeskråle, hvy,

sjujc.

Hujegårds, no. se Maren-,

hujen, bio. se hvordan.

hujgrædo, uo. hujgræ -grædr -græ

30 -græt (Vens.) græde voldsomt.

hujsel, no. se hundesild.

hujskrige, uo. hujskriq -skriqdr -skreq

-skreqdn (vestj.; Vens.) skrige og græde

voldsomt.

hujskråle, uo. huj- el. hujskrol -dr

-t (Vens. ; Lild s.) == hujskrige.

huk, no. se 4. hug.

hukke, uo. i en ed: dæwldn huk

mæ! (Agger); hun wil læ sæ huk o: be-

40 ligge; er det engelsk hook, hug uo. el.

i dansk hugge?
hukken, steo. se hvilken.

hukommelse, no. hå'wkomdls æn
(Hmr., Holstebro, Agger); hb'wkbmdls æn
(Vens.); huko'mdls æn (Lindk., Røgen s.,

Støv. h.); hå'wkom el. -komdls (D.) =
rgsm. ; æ æ kart a æ hu'komdls lisom æ
snerkdrs møs, di løf i æ limpåt å glæmt

å løf a dn (Nordslesv.) ; han hår æn
io guwd hå'wkomdls o: han husker godt; det

er jo for min h— , Kr. VI. 115 o: for

jeg kan huske ; de é søj, de haj ska hlyw

we bojarbecd mé dej ho'wkomdls haj hor

(Vens.) omtrent enstydigt med forstand,



hul

åndelig begavelse; han shil M æn yuwø
hå-wkom9ls (Agger) d: en på øret, jfr.

huskekage; den, som årelades den 3die
el. 25de Juli, dør el. mister hukommelsen,
Thiele Overtro nr. 421

;
jfr. hug, huge

hugse.
'

hul, uo. se hyle, hylle.

1. hul, no. hwol æn hwohr (D.. vestj.
Sall.); hiiwdl æn hwohr (Thy, Mors); flt
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Kr. Ifl. 97. m, 258; i et dige, Kr. IV.
ni. 1,51; en rude, Kr. VIII. 229 Kr
Sagn I. 7. 228, jfr. Arnås. I. 137.' 153'

191. 195. 518, Krauss Bauopfer s 20
Wolf N. S. s. 553. 455, Rochholz D. Glaubé
11.97; hul til en nagle .aldrig fyldt, Sgr.
I. 109; et hul bores i vinduesblyet (s. d.),
livorigennem fanden udjages, se Kr lil'

282. H78. 381. 383, se 245. .332, sign. Gos-

^'XL!rl:J-^^^-;^,S:^:t^best. -n (Yens.); hwol itk. best. hwålt
flt. hwåUr (Tved s.) ; hwol itk. best. hwolt
flt. hwohr (Heil. h. ; S. Sams) ; best. hvoht
(S.Hald h., Halling, Gimming, Saxild, Tiset,
Hads h.); hicol et best. hwoht flt. hwoh
(Søvind s.); hål et håhr (Elbo h.. Gram
Bjært, Agersk.); i Lindeballe siges: hval,
syd derfor: hål, Kr. IX. 101.-81. — 1) =
rgsm.

;
vi skor hwol o dæn sist håq; dær

Thiele II. 202, en klokke I. 161, en hø-
stak II. 14; frugtsommelig kvinde må ej
kige gennem et hul, så bliver hendes
barn skelojet el. tyvagtigt, Kr. IV. 347. 9,
J. K. 368. 1132; gåde: jo mipr æn tår
fræ 9t, jo star de Uywdr, jo mijsr æn
leq9r te 9t, jo mimr 9t blijwar (vestj

)

se J. K. 245. n, Sgr. III.' 111. 54./
184.997, VI. 46. 420, jfr. Haukenæs Vi!7 »,

"j"- /^u,i^_, liur, 10*. yy/ VI. 40. 420, IT Haukenfp«: VIæ<jm.9n hwol o nnhuw9S9r; dæn jæn2. 1^. u, Sv. Ldmålsti Iskrift VU 4 „^166hwol rat ahr dæn amn Cvesfi ^ rl^t or,^ I /m v„^.u. i. x , n .

•* nr lubhwol rat atdr dæn amn (vestj.) det ene
hul rækkede efter det andet o: der var
mange; hår I iån huwal o æ kåq, æ
wnst? (Agger); gi m æn hwol æhr tåw,
a ka nak tæj æn hwol får ham (D.) o:
påtage mig noget arbejde, besvær for
ham; talemåden peger hen til hamlen
(se 1. ende s. 247. lOfig.) el. til hullerne
1 en rem, som spændes: de ka nåk vær,
7 T," -p y

r-"—
.

^-^^ .-«. /rwa vixi
,

pd SIL iiegu ; nvau tid er der fest hullerhun har fomn hwol te hans pæn! (D.)3opå marken? svar: om høsten nTr ko neo: faet sat dem overstvrr hA w «%. z-^/ L „fu,. . c. .rr
"'^^;^"' "-^i Koinet

(N. Vadsbo Ji.), den findes også i Tysk-
land, Simroch Råthselbuch s. 86. 101,
Rochholz, Kinderlied s. 265. I5i (Schweiz)'
Stober 89. ig7, Joos Raadzels nr. 325'
Zingerle 277. 70, Peters Volksth. 1. 128 .885'

Mélus. I. 262. 54 (Frankr.). Hvad er det,'

en mand går og leder efter, men ikke
ønsker at finde? Sgr. IX. 224. 742, et hul
på sit hegn; hvad tid er der flest huller

o: fået sat dem overstyr; hå wi ås9 fot
nu skæhri9r, så hår tvi åsø hwåhr nåk
tej 9tn (Agger) o: så har vi også gælds-
poster nok; no wel a go westan uk å
stap i tøt halm i hwol (Vens.), kan
siges, når man bliver skoset, også snak-
kes bagvendt: tøt i stap halm i hwol;
lijdd hwohr i æ jowr ahr (vestj.) søge
ivrig efter; han wil ha språ^dn lijq

ifn ^-^ ^ K
. , . , .

er afhugget, Sgr. VI. 48. 435, 54. 496, IX.
138.440, 173. .524, Fb. Fr. H. s. 148. 75, jfr.

Z. f. M. III. 1 96. 112 (Westphal.), Urquell III.

73.65 (Østpreuss.), Gillhoff nr.492, Schlei-
cher, Lilt.M. s. 200. 209. — 2) fængsel, ar-
resthus; di hårfåt ham pot i æ htvål (D.)
o: de har fået ham sat i arrest; hlåt di
war «2» huw9l hwæjæn! de æ dæm. stost
skorkdr, dær ærij dn Ian (Agger) o: i

, • , ', , "J---Y-" ^'j^
j

o,.v/,^^,_, uuii- ærtx dn lan (Agger) o- 1

hu9l fo de te han kun et ha fot ^onogei land, se hus; de su9t hwol (Vens)
o ten æn støk reh n h^n «/» ^ \ <3t ,m,v^ ; i, i___. i~ . \ ,

"^Stan o fen æn støk reb o hen ^<^ i

(Vestervig s.); we do ha de firkånc9
hwol å sic, så skal a wis dæ 9 (Vens.),
O: doren; pot i hwol får æn dansk skæhri
(vestj.) siges til småborn, når de skal
stikke armene gennem ærmet; trolddom
øvet ved at prikke huller i sand, Kr. IV.
288 fig.; et hul i krummen af et sigte-
brød kaldes en „begravelse" og varsler

et rum i husene, hvor der ingen vinduer
or, der har busimaj sin plads; når en
bonde forså sig, skulde han i det sorte
hul i kælderen, Kr. Almueliv II. 76. — Jfr.

Aasen, isl. hol itk., sv. hål; hul to., høl,'

vinduesbly; ajle-, arm-, aske-, ast-, dole-,
flyve-, flojte-, fyr-, fæng-, glam-, glamvin-
due-, glug-, grinne-, hammel-, helmisse-,
hunde-, hcine-, kakkel-, katte-, kig-, klov-,Aa.1 mV 1

"r^^—"-;" "8 "^"^'^^ i.uuue-, none-, kakkel-, katte-, kig-, klov-,død(D.); alm.er 1 sagn fortællinger om so klæg-, knap-, krybbe-, kuk-, lade-, ler-
et iiul, en abniner. na en bvirninp- hvnr. luft. UrA. i.,„„ i^^i. ...

.

. 'et hul, en åbning, på en bygning, hvor
igennem djævelen el. et spøgelse er faret
ud og som aldrig kan lukkes, jfr. f. eks
J. K. 268, Thiele I. 269, II. 81. 273

luft-, lyd-, lyre-, løgle-, mose-, munke-,
muse-, mælke-, mødding-, nagle-, naver-
bor-, næse-, os-, pussel-, put-i-, rende-
stens-, rinde-, rotte-, rumle-, single-, skud-
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tørv-, slyd-, smile-, smut-, smor-, sot-,

spigerbor-, spuns-, spy-, stage-, stang-,

stryge-, sule-, svale-, svik-, tappe-, tone-,

tyve-, tårn-, vand-, væld-

2. hul, to. hudl itk. -t flt. hud (Vens.)

;

huwdl flt. huwdl (vestj., Sall., Agger, S.

Hald); hul flt. hul (Davbj.); howd flt.

homl (Søvind s.); hodl flt. hodl (vestsl,

Agersk. ; Bradr., Sundev.); hu9l (Fjolde)

== rgsm. ; udhule : han ståj å huht træskd

(Andst) teknisk udtryk for træskoarbejdet

;

de ær æn kål te o huwd æn grødfad

(Malt h.), se balde-, skrub-, ud-.

2. hule, no. huwd æn -dr (Andst) hul-

vej: Hålgd dansk ska sed i Almen h—

,

hulespån, no. humlspon æn = flt.

(Skanderb.) spåner, som falder, når træ-

sko udhules; fyldes i sække og skal

^ rgsm.; han æ huwd inani, lisom æ jo gælde for bøger i æventyret, se Efterslæt

rakdrs Ur (D.) om en lun person; æ hol

o æ fod (Emmerl.) det hule under foden;

jfr. Aasen hol, isl. holr; htsk. hohl, gfris.

hol, er henført til gr. koilos (?) ; ryg.

hulbo, no. to. a ka et ven æ hwolho

(Lysg. h.) den første del af garnnøglet,

som vindes om vindepinden, se sno; mi
såkdr æ hwolho (vestj.) hullede.

hulboret, to. udtr. bruges om for-

skellige ting, der er hul igennem, hwol- 20

bord stijm (Rkb.) sten med hul igennem,

h— træsk, træsko med hul i bunden;

især høres det mellem Ribe— Varde

—

Kolding af hornene: hwdlborø kuw flt.

kypr, stene med hul igennem, som tojres

af born ved en strikke, og som i deres

lege forestiller køer = hvolhokow (Ulv-

borg h.), æn hwdbr9 kow (Vens.); tre

h— kør lægges i vandtruget, køerne

drikker af, for at de ikke skal kaste kalv 30

(D.), Kr. Almueliv I. 82.306; hængt i fåre-

sti hindrer de drejesyge, Kr. IX. 17. 1.51, jfr.

Gr. Løsningsten s. 105, Nyrop, Kludetræet,

Dania I. 28, Wuttke nr. 1 11 , Hazlitt Pop.

Antiq. III. 329, Nicholson Yorksh. s. 87,

Folkl. Journ. VII. 55 , råd mod mareridt

(Engl.) ; at finde et stykke rundt jærn med
hul i varsler lykke, Kr. IV. 387. 446.

hulbåre, no. hwålhor æn (Galten h.)

trillebør.

huld, no. se hyld.

huld, no. hul (Agersk., Hornb. s.);

hyl æn (D.); høl æn (Thy) = rgsm.;

ve æn guwa hyl el. gåt ve h— , han håd
æn pæn liU hyl (D.) ; tav æ hul (Agersk.)

blive mager, om kreaturer
;

jfr. Aasen hold,

kød, fyldighed; isl. hold itk.; hylde uo.

huldet, to. høU (Vens.) trivelig, som
har god huld.

1. hule, uo. I

huw9l -9r 4 huml (D. ; Andst); ft. tf.

-t (Agger);

howøl -9 -9t (Søvind s.);

hol hol hol hol (Agersk.)

242.

hulestok, no. huw9lståk æn -stak

(Andst) en blok på fire ben, der bruges

til at slå træsko fast i, mens man huler

dem.

hulestol, no. huw9lstgl æn -stol

(Ry s.) en blok, hvori fastkiles to træ-

sko i skrå stilling, mens de bores; sag-

tens = hulestok.

hulfodet, to. hudlfo9 (Vens.) det

modsatte af platfodet.

hulgrob, no. humlgrpf æn -grof

(Sall.) grøft; også nok .hulgrøft" (S.

Hald h.); jfr. dige 2.

hulgræs, no. J. T. 81, en art padde-

rokke (Thisted, Lemvig).

hulhare, uo. humlhår (vestj.); hol-

har (vestslesv.) — banke lebladet, så at

æggen bliver hul opad; se 2. hare.

huling, no. huhri i (Vens.) et hult

sted, i en brink f. ex.; se ud-.

Hul-Karl, no. i en besværgelse:

det var ikke Flig-Fleg. men det var Hul-

Karls broder, Kr. VIII. 400. 742; betyd-

ning?

hulke, uo. hblk -9 -9t (Søvind s.)

= rgsm., græde sagte.

hulkel, no. huwdlkel æn -9r (Thy);

humlkél æn -9r (Malt) — en forsiring

40 på træarbejde, dertil bruges æn huw9l-

kelJiæwl (Thy); æn hutmlkelslest (Malt)

en karnis.

hulleret, to. hwbl9r9 (Vens., Agger)

med hul igennem, dej cbid e så h—

;

se hulboret.

hulmåge, no. hwbhnoq æn -9 (Sams)

en stor grårygget mågeart, Sgr. V. 46. 428.

hulrygget, to. huw9lrøq9 (D.) =
slejrygget, om kreaturer.

hulrbv, no. humlrow æn (Kousted,

N. Hald h.) navn til den, som ingen

ringe får ved ringridning, jfr. munke-
stikker, simekonge.

hulskovl, no. huw9lskåwl æn -skåwl
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(Andst); hivolskowl æn -skdwl (S.Uiiid h.,

Søvind s., Bj. h.) -- rgsm.

hulter, i udtr. de leqer hultør te hul-

t9r (Agger; Agersk.) el. te pultør, ronmom
i åh kroq (D., Andst); holtør te holtar

(Bradr.) o: uordentligt, blandet imellem
hverandre; jfr. htsk. holter die polter;

plt. hulder de bulder, se Weig,
hul-urter, no. flt. et lægemiddel,

herba veronica (P.).

hulvej, no. hwolvej æn (Søvind s.);

hwulwæj æn (Agger) =- rgsm.
; „twat øwd

hwblwæf , Grb. 185. .5.

hul-ojet, to, huwdlywd (Agger) =
rgsm.

1. hum, no. „slim, som til en vis tid

findes på engene" (Jysk), Mb.
'

2. hum, udrbso. = rgsm.
;

^^lim, hm!''

sed di gamdl cæhrpr, di Jca ene løs å di
ma ene haj (Vens.), jfr. Sgr.XlI. 137.318;
„hm, hm,!" sæjdv gamdl falk, nær di ka
et sij9 o ban, Sgr. II. 108.497 (vestj.).

humha, udrbo. i udtr, „hwa så han ?"

— „han så kon horn ha te 9t" (vestj.) lod

hånt om det, el. gav et svar, så den
spørgende blev lige klog; de wå sådm
homha, el. de gek sådm h— (D.) o: ej

videre heldigt.

humhest, no. homhæjst æn (Årh.

egn) skæo. til en galsindet, vanskelig

person; „Jens w^a indda let resonle, men
hun wa olti som noue homhejst", Yuelb.
s. 12; i Silkeborg egnen siges i samme
betydn. håwhæjst: æn slem h—, om en
hidsig og mandhaftig kvinde

1. hum^le, no. homdl æn best. homhn
flt. homhr (Vens.; D., vestj., alm.) en
humlebi, et insekt, bombus; fo æn homd
i æ ør (vestj.) blive beruset; „Laust gik

uhr i æ bøj å fæk „æ hommel i æ øer"

å wa hiel kolhøgen", Yuelb, s, 46; jfr.

Aasen, humla huk., ligeså sv.; htsk.

hummel; jfr. hveps, jetlong.

2. humle, no. howM flt. (Søvind s.)

;

hamel di flt. (D., Vens., Agersk., Sundv.)
= rgsm., en plante, humulus lupulus L.,

samt dens frugtrakler; mam guwø homd
(D.) megen god humle; di homd best.

homhn (Yens.); myl AomaZ (Fjolde) ; hum-
len skabes St. Hans nat, Sgr. V. 71.,'334;

Fynboerne sælger brugt humle, Sgr. I.

149. 533, III. 41. 83, V. 24. 48, se Fynbo,
jfr. Fb. Bondeliv 79; „no korner homhn!''
so Pjæ Brask, haj ski i ølt (Vens,);

å syw tymr øl ku vi nåk få, vi hai
en9 homdl å sæt dærå (Vlb.) gi. vise:

dær æ homd o æ pons , el. æjt æ gåt
homd (D.) den er stærk; de ær æ h—
å d (vest.) hovedsummen; „de æ netop
homlen ve de hiele", Yuelb. s. 25; af-

brugt humle brugtes til fyld i puder
i vugger og ligkister, Kr. Almuel, III.

96.335, se pissepude; jfr. Aasen, humle,
loisl. humli hak.; øl; drage-, jord-, krog-,

vild-,

humlebi, no. homdbif æn = flt.

(Agger; D., vestj.) = 1. humle, bombus;
humlebien i lejlen, Gr. GI. d. M. II. 127.

humleblæst, to. i udtr. han er
noget h-

, Sgr. III. 138. 778 (vestj.) be-
ruset (?).

humlebo, no. homølbotv æn -9r
(Vens.); homdbnm æn {B., \esti.); homøl-

20 bpi æn (Sem) — humlerede
;

jfr. mosebo.
humlebrum, no. homdbrom de (vestj.)

blade og affald blandt humlens rakler.

humlebygge, no. homdlbøq æn -bøqor
el. -bøqar (Vens.) = humlebo.

humleflue, no. homølflyw æn -ftywdr
(Agger) = humlebi; se brumbi.

humlefører, no. homalførs æn (Gjern
h.) en mand, som rejser om og sælger
humle, mest fynboer; jfr. Kr. VI. 312, se

30 Fynbo; humle; = æn homølman (D.).

humlehave, no. hotmlhaw æn (Sø-
vind s.) = rgsm.

humleknop, no. hontdlknop æn -knop
(D.) en enkelt blomsterrakle på humle-
planten; dær kåni teflydn tre homdknop,
di gør de øl så skrækh gåt (Vlb.), gi.

vise, Fb. Fr. H. s, 134; jfr. humlekop.
humlekop, no. homdlkåp æn -kåp

(Vens.) — humleplantens blomsterrakle;
40„hommelkåp'', „-kåk", Sgr. 1. 196; se øl-

brygning.

humlemand, no. se humlefører.
humleranke, no. homdrarfk æn

(Søvind s.) = rgsm.; se humlestreng.
humlerede, no. homdlrei e (Vens.)

= humlebo.

humlerose, no. {homslruwøs æn]
(Varde) en plante, lorskeflab, antirrhinum
Linaria L., J. T. 22.

humlestage, no. homdståq æn -staqør

(Andst) == rgsm., jfr. slovser.

humlestang, no. hdmdstdri æn (Sø-
vind s.) = humlestage.

humlestreng, no. homdstræti æn
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(Lild s.) humleranke ; Jiwær sånidr hlywdr

dær stræntdd sijm op æ (ad) gowl te

hom9lstræfi9n å ræn i tvejdr æ.

humlestærk, to. homslstærk (Søvind

s.) = rgsm. ; ce ol ær h oimlstærJc {Agger).

humlesæk, no. homdlsæk æn -sæk

(D.) = rgsm.; så tyk som æn h—

.

humlet, tf. hom9l (D.) se 2. humle.

humleurt, no. hdmalut (Søvind s.)

afkog af humle, som sættes på øllet.

1. humme, uo.

hdm -9 -9t (Søvind s.);

hom -dr -t -t (Vens.);

Itom -dr -dd -dd (Lild s.) —
1) lade gå baglængs: Jwm umn (Vens.)

rykke vognen baglængs; hom = røk!

(Vens.) gå baglængs! til hesten; wel I

hom jær (Vens.) o : gå tilbage ; a homsd

mæ, da han traj så nær te mæ (Lild s.)

;

hom dæ! hom sæ! (Agersk.) stå tilside! 20

til kvæg; hom dæj ! (vestj., vestslesv.)

til heste og kreaturer: gå tilside! homi)

dæj, grås! (D.); hom de! (Søvind s.);

„hom dæj!" så Pæjdr te æ gas9 (D.);

hom dæ! (Sundv,); „hom je!" så PæJ9 te

æ gæs, da traf di ham, Sgr. XL 123. 274;

fig. haj homt sæ (Vens.) o: trak sig til-

bage, fra et foretagende f. eks., en strid,

en fare
;

jfr. 2. fod, løft, rimme, skip dig.

— 2) gå til hojre (Mds. h.), se J. Saml. so

VI1L271. — 3) hom dæj no! {J).) skynd

dig. — Jfr. Aasen, homa, gå baglænds;

Rietz, homma sej.

2. hummie, uo. hom -9r -t -t (Vens.),

stg å hom (Vens.) om hesten: stå uden

at ville æde; jfr. Aasen, homa, måbe, stå

ørkesløs; se humte.

3.humm.e,uo. — 1) i udtr. han hom9r
gråw nm 9t (D.) om klæder, arbejdstøj

:

jasker og øder; mulig er det en anden 40

stamme, andre sige: han wotmr, jfr.

vomme. — 2) han hom9r mæ ham om
9t (D.) bringe noget idelig frem i omtale,

f. eks. drille en forlovet; se humre.
hummegjøg, no. hom.9gøq æn (Silke-

borg) = skronnehøg; se horsegjøg; jfr.

Aasen, humragauk.

1. hummer, no. hom9r e (Vens.) lille

værelse.

2. hummer, no. hom9r æn -dr (Vens., so

Agger-) et bekjendt krebsdyr, homarus;
Aasen, hummar, isl. humar hak.; htsk.

hummer; smstijles med lat. gr. camma-
rus, havkrebs.

hummerkasse, no. hom9rkas æn
-9r (Lild s.) kasse til at føre hum-
mere i.

hummerklo, no. hom9rklåw æn
(Agger, Lild s.) ; horn9rkldw æn best. -9n

flt. -klow (Vens.) = rgsm.

humpe, uo.

liompør el. homp -9r -9 -9 (Vens.);

hornp -9r -9t (vestj.);

homp -9r -9t (Agersk.) —
halte, om msker og dyr; færdes med en

besværlig gang; „så jik hon å homp9r9

de hjem we hutvs9n" , Grb. 57. 27; „po

ti'ej bien humper æ hælhæjst astej", Blich.

Bindst.
;

jfr. htsk. humpeln, humpen.

humpel, no. homp9l æn (vestj., Lild

s); itk. (Agersk.) — 1) et uhandeligt

stykke, æn h— træ (Andst h.), æt h—
hrø, træ, sok9r (Agersk.) et stort stykke

;

sek9n æn homp9l! (Lindk.) et stort uforme-

ligt dyr; jfr. hinke^l, klump. — 2) æn
håmp9l (Lild s.) blandt kvinder, hvad en

klods er blandt mænd; jfr. Aasen, hump,
bjærgknold, kødstykke; holl. homp, stort

stykke; plt. humpel, se Jahn, Opfergehr.

s. 163.

hum^pelig, to. homp9ld (S. Hald)

som er ujævn, vanskelig at færdes på;

vi ær ow9r di h— stæj9r, også fig. vi

er over de vanskelige steder, f. eks. ter-

minen.

humpelsmæk, no. homp9lsmæk. de

(Vens.) ret af opstuvede kartofler, flæske-

stumper, kødlevninger, som tyendet får

på lierregårde og andre store steder.

humple, uo.

hånip9l -phr -jjhd (Lild s.);

homp9l -phr -pht (vestj.) —
gå klodset og uordentlig: han korner

dlti9r håmpUn så sær (Lild); o homp9l

astæ'j (vestj.) humpe afsted; se humpe.

humpling, no. homphri i -9r (Vens.

;

Løgstør); håmphri æn (Lild s.); homphii

æn -9 (Søvind s.) — en tyk skive brød,

ost el. lign. ; se humpel.

humre, uo. hoymr -9r -t -t (Agger);

nf. nt. ft. hotmr tf. hom9r (Vens.) — 1)

skænde; hun gpr o hom9r9r o æ har

(hornene) fræ mår o te awt9n (Agger);

hål homr9n mæ jæn (vestj.) skælde en

ud. — 2) han homrar ad 9t (vestj.) ler

småt; hon stor å hoimir æ 9 (Vens.) især

om kvinder; jfr. Aasen humra, gnægge
sagte; isl. umra, kumra; 2. humme.
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humstre, uo. d homst9r mæ jæn
(S. Hald) tumle med en ; hæstsrn stor u
homsirdr (sts.) hestene står' og larmer.

humtre, uo. i udtr. di stor å homtdr
(Vens.) om hestene: står uden at æde,
løfter på benene og er ilde tilpas; se
2. humme, humstre.

humør, no. humø'r æn (D., vestj.,

alm.) = rgsm.; jfr. fr. humeur, lat. hu-
mor, fugtighed; krigs-, perle-. lo

hun, no. se horn; bio. se hvordan.
1. hun, pers. steo. hon (Tved, Tårs,

Alstrup, Lild s.. Søvind s., Bj. h.; Søn-
derj.)

; Ixun (Mors, Thy, Agger, vestj.) —
1) = rgsm.; om kvinder og kvindelige
væsener; med eftertryk: no æ hun 9t!
(vestj.) o: hun, som der peges på, skal
gribe i legen; om det grammatikalske
hunkcin i trekonsegnene (se 4. -en); „de
war ene motvb får ham å fo cépon å^o
ijen, så gåt war hon (kæppen) stolcdu

ef, Grb. 82. ,38; Jia hqj énda hat hoqm,
mé no wa hon (bogen) ås9 hen'', Grb.
113. 116. — 2) i omtale til dyr af hun-
kon (alm.); til katten siges som regel:
hun (Silkeb.). — 3) i tiltale til dyr og
msker, mest i vrede: ka hun sto! (vist

alm. vestj.). — 4) som hæderstiitale til

gamle kvinder udenfor bondestanden, til

fornemme folks pigeborn (Vens., vestj.) so

har vist været alm., men er nok gået
af brug, jfr. Museum 1892 s. 143.
— 5) om havet; hun æ gal ida'w
(vestj.), hvilket kan synes påfaldende, da
havet ellers nævnes Kræ Wæjstar, Kristen
Vestergård (s. d.); om vejr og vind: læ
hin kon fyt æn par daw! (vestj.) lad det
kun sne et par dage; hun kuwhr åp,
hun hlesdr, hun æ noj u'roh (Agger);
også i andre forbindelser, hvor rgsm. -»o

har: det: hun slaw te: ham, liq te hun
|

el. de swopdt (S. Hald); „no jik hon
(o: det), som de ku hejst", Grb. 9. 48;
„di stow å terikdr entdri åpå, fori hon
(det) jijr e rut umte wejm" (vinduerne),
sts. 46. 72; „sin hqj hUu> gamd å stoms-
wurn, så jik hon (det) e'hc så stryqi får
ham, sts. 217.21, jfr. 243.275; et brol,

te hun skingrede i hele gården, Kr. IV.

235; høres kan: hun (vinden) drywørhin^^
(vandet) ud å æ o (D.). — Jfr. Aasen ho,
isl. hon, hun; han, hende, hendes^ krog.

2. hun, no. æn hun (vestj., Søvind s.,

vist alm.) et hundyr.
Feilberg: Jydsk Ordbog.

hund, no. huj i hest. huj flt. huj
best. -a/z (Vens.); hun æn hun (D.. vestf..

Syd Thy, Søvind s., Sams); hun æn hun
(Støvr.); hon æn hon (Nord Thy); huin
æn hun (Åbenrå); hun æn hun (Agersk.,
vestslesv., dog også hun); hon æn huÅ
(Bradr., Ang.) =r= rgsm., canis; i Silke-
borg egnen skal hunden i omtale altid

nævnes „han", også i udtr. som: hunden,
han har fået hvalpe; hunden „gjaffer",

„gjør% el. „søger"; der bruges om den
parrelystne hund „drov«, „gjel"; i Valsbøl
kunde høres: etlethudn, en lille h— ; itk.

har sin forklaring i, at unger af dyr er itk.,

se hvalp, kylling, kalv osv. ; ve do hæru'l
hun! (D.) siges, når man jager h— ud;
wet do huj! (Vens.), når man vil skræmme
hunden fra noget. Hund er navn på en
taterslægt, Sgr. III. 229. — Swåltm, maw9r,
sloykan som æn hun; han frys som æn
hun (vestj.) ; skam sæ som æn h— (Agger)

;

han gluwr som æn hun (Andst); han
swæddr som gamsl hun, nær di skidar
(vestj.); di gpr o æ sij, lisom æ huå te

hråhp (Malt); do må et ræk dæj som
æn h— (D.), formaning til horn, der rækker
efter noget ved bordet, se stud ; di lowar
som æn h— i æn hælmas (vestj.) o: over-
flødig og godt: hunden æder sig ind i

det døde dyr
; fålrqs som hun o kat (D.) o

:

leve i ufred; de gpr som hun slekar
bøtar (Vejle) o : det går rask ; han flywdr
i 9t som æn h— i hiJ9d grød (vestj.);

a æ så homn, som æn hun i æn lærfk
(vestj.); å wa 9t så æn go^, te a so te

æn kål, så wa do som æn hun, te di
rut (rykkede) i si hol! (Tåning); når
kærestefolk el. ægtefæller ikke kan for-

liges, siger man: di ska hå æh— lot

in te- dæm (D.), man lukker nemlig en
hund ind til fåret, når det ikke vil holde
af sit lam, jfr. J. K. 183. 32; dær æ nåk
ant9n æn hun æhr æn grow får te' dæj!
kan siges til den, der går ud af en dor
uden at lukke den ; også kan siges : é do
huj hæhr herdmaj? (Vens.); æ gul htm
æ nåk atar dæj! Sgr. III. 108. 482 (vestj.)

skal siges til den dovne, se Niels; såw
do et wå h— ! el. såw do et wå blesa

h— , dær kåm å æ nuwardn o ræ-h
synard! (vestj.) afvisende svar, når en
fortæller noget utroligt; jfr. frimærke,
hægte, kattehale, pisse, skide; når et

barn siger: hwa skal a gyjar? kan sva-

43
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res: do ka ta i æh— si hål o kyjdr,

så hår do nåt o yyjsr ! (veslj.); å, do

ka go hjæm o pat æ h — ! (Andst) hånlig

afvisende svar, se hundehvalp; når en

måler fejl, kan siges: æ h— hår nak

sket o æ mol få' dæjl (D.); a ræn liq i

æ lætik te æ hun (vestj.) o: lige ind i

faren; om noget rigtig slemt kan siges:

de æ vær en å malk æn h— , om 9n

uheld nions han spiller kort, se Kr. VI.

293. 399; dæn h— , dær æ værmans væn,

ær ii sin iiærds (vestslesv.); hwæm dær
gor i særi mæ æ hun, stor åp mæ æ
låp9r (vestj.); de ær æn gamdl h— , han

æ kæn mæ æ låpdr (D.) ; hun å dræt^,

di håws læti (vestslesv.); æn komsr et

lånt mæ dæn hun, dær ska hærds i by,

Sgr. XII. 136. 286 (S. Hå); i Henbjærs,

sku å sjæl drek mjælkan, Sgr. II. 59. 315 lo dær ben9r di djær stejan å læ djær hun

(Lisbj. Terp); om ondt vejr kan siges

de æ gåt vær å hæij hun i, væn æn har

æ strek imnfår (N. Slesv.) el. de ér ene

wer te å jaw i huj uk i (Vens.) ; han

mæst (målte) mæ æ hu9n å ga æ hal te

(Sundev.) o: rigelig; hær vi bdtal æ hun,

ka vi b9tal æ hal mæ (N. Slesv.) ; imn
æh— fæk skit, wår æ har i æ skåw
(vestslesv.); i mangfoldige talemåder

go føs,,Sgr. IX. 130. 373 (Levring), vel at

mærke: i frostvejr; æ hun ær alti hjæm

rici9st (Agger); ænvæ'r hun ær alti væst

jæm (vestslesv.); æ hun gafar bæst, vo

di æ jæm (M. Slesv.); jo mer hun, jo

tymr slap (Valsb.) o: jo flere horn, jo

fattigere kår; æn ka væn æn hu9n te å

ær skåwæfat el. sårkrat (skovæble) (M.

Slesv.); fåli'qs hun a kat, æmå'9n skal

og ordsprog, af hvilke anføres: de ær20 T å jawt! (Åbenrå); æn ska tu mæ di

æn slem9 h—, dær et vel ha brø (vestj.);

de ær æn sær hun, dær ek wel ha brø

(Agger); dæn, dær æ kom9n biv h— ,

wel gæn gø (Tåning); nær æ hu9n int

ka gaf, år æ præst int ka prerik, så

ska di skyr9S (M. Slesv.); no gø9 hun9n,

no kåm9 tymn, no kåtrn wå få9 mæ æn

hun, æn æ ve; dæn hu9'h, som kom9r

føst i æ sæk, ska sist dæru' (Ang.);

de wå bæJ9r te ål falk wå dø eh te ål

hun wår ø (vestj.); wår æjdn hun ska

ha wår æj9n bij9n (vestj.); gal hun fær
rdw9n sken (vestslesv.); dær ær et^an

hu9n, dæ I6f9 syw å9r gal, te dæn ti

si flæsk, Sgr. II, 58.302; læv9n hun for vær mot æhr stot (M. Slesv.); de ær
nåw9t, leq9n hun for et (D.); han håUr

\

int gåt å lær gam9l hun konst (Valsb.);

æ hun frå æ dar! (vestj.) o: han passer so Aas^s hun gor blin hwælp (vestj.) o: hast-

sine egne sager; ka æn hål di stuw9r

hun frå' si, så skam mæ di smp! (D.);

„huj siJ9 nåk, hives skej haj ska ryw i"

,

Grb. 60. 7 ; de' ær et så sær, te dæn h—
æ maw9r, dær hår mam fiJ9d låp9r

(vestj.), el. dær hå mam hwælp (Agger);

bet9 huj é léri hwalp (Vens.); do ka
bin pøls te h— , ant9r h— te pøls, de'

æ liq fjæt (vestj.); hår æh— bet mæ.

værk er lastværk; do ær æn hor hun i

blød måq, do ka ed syw las ud9n å

bræk dæ, Kr. IX. 247, lo (Ning h.) om en

stortalende person; han gik norøn om
Gram få di Av9kær (Obbekjær) el. Ha-
r9by hun (N. Slesv.) om en, der går

lange, tåbelige omveje; tim. er alm., der

siges også: gå om ad Resse for Tofte

hunde, ad Ring for Østeralling h— , ad
så hår 9n da et æt mæ (vestj.); y^wéo Bygholm for Åkjær h— , ad Hoje Ware
h— skal et hå æn fij9d bijm o knaw
(D.); dær æ mam, dær gor sæj te h—
får æn bipn o knaw (vestj.); dær ær
oltir be9n i æ hu9n sit styk (Sundeved);
do ka læ dæn hun leq (el. såw), som
leq (el. såiv) vel, så blyw9r do et bet

å 9n (D.) ; æn ka træj æn h— o æ hål,

sålæ'tl te æn bid9r (vestj.); han æ så
som æn jænyu^ hun, æ hål ær aw

for Mols h-, se Kr. Ordspr. 508. 509.

510. 514; tvår di få di smp hun, di

stumr bid9r et (vestj.); de ær æn søp

h— , dær et ær een hes var (vestj.); hb

do sit én hun mæ et kalhowi? (Søvind),

vittighed, der underforstås: i munden;
do hd wat dlst9r, nær9 som i hujs réw,

dæj sto dæ od9n! (Vens.) til den, som
praler af at have været alle steder; hqj

(D.); læ do æ hwh sør9, dæn hår fir^oka jdr olte^ untaq9n i me e

fæd9r o erpn sku te' dæm (vestj.); dcBn

hu^ æn ska dryw el. slæv te æ skåw,
biddr ey9n hår (vestj.) ; Jiær æ nåk æn
hun h9graw9t, kan den sige, der har

glar røwhwol (Vens.) om den nævenyt-

tige; når der spørges f. eks.: „hwar é

Gret9 hen ida' ?" kan afvisende svares

:

„hon er i huJs røw å krat mår9r (gule-
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I

rodder) <ip/« (Vens.); mk skal ene skuir
huj (Ipå hoan hceh mqj åpå cowl (sts.)

;

haj fo Ibw å hål hans huj ej (sts.) o:

I
at beholde sin mening for 'sig' selv; — i

I
visen: du skal hverken ligge for 'hund

iiiiiyer, 181. 27.28, 355. 112%., Urdsbr.
11. 172, Korrespondenzbl.' VIII. 23. IX
55. 33, Gillhoir nr. 624. 797. 880; den
kaldes i skæmtesagn og æventyr: Lorons
Kr. V.274; Strængbassi, Kr. Æv. s. 170-

eller ravn men du skal ligge i din egen Makafejer, Gr. GI. d. M. Hl. 47-'
Skinne-grav Kr I. 120. 28 jlr. II. 299. 34, Sgr. : ba^nke, Sgr. VI. 99; Piller under I.";!;:

11. I ^. lo; om ridderen: de hunde løb : Kr. V. 123; Hollahej, Kr. VII 380 .J k'bagener og slikked op hans blod, Kr. II.
|
Ævent. I. s. 155; Snap hid, Kr. VII. 1 lO-'^yd.iu ;- hunden tariSallmg navn efter 10 Grimond, Sgr. XII 4- Rask S'^r XU 7-

træer: gran, kvist lind, så mener man, Blårød, Røderød, Spri'ng-i-ste'n-død Efter-at den kan Ikke .bmdes« ved trolddom;
:

slæts.118; Griban, BeJær, Pisto]g;svindt,den kaldes i gåder og mørke taler: Altså'
Sgr.Vl. 28. 361, jfr. Urquell. 1. 1 32. 1 1, 1 72 ;'

Benbrud, Fb. Fr. H. 145. 22; Blis på bak-
ken, Sgr. IX. 137. 432; Bommeft, Sgr. IX.
217. 684; bribbert, J. K. 38. lo; Fidele,
Fb. Fr. H. 146. 29; Fillemand, Gr.Gl.d.M.'
I. 237. 33 ; Firben, Sgr. 1. 48. 205, VI. 63. 595,

Efterslæt s. 43; Gesvindt, Pedevindt, Bræk
jærn og stål, Kr. VII. 126, jfr. Wigstr.
Sagor s. 5, Z. f. M. II. 440; Gesvindt vær
svindt. Bræk stål og jærn. Riv alles ned
Sgr.Vl. 210%.; Snap ta', Stærk holdi
Rus ihjel, Kr. Æv. 363; Hans Snild, Hans
Stærk, Hans Snar, Sgr. VIII. 6 ; Persille,

'lf.'V'^.rL'!lit!^'^^^^^^^^^^^^Z. f. M. IV. 375. 50 (Måhren); Hejmeråd,
Sgr. II. 41. 243; Himpelbimpel , Sgr IX
223. 753; Hjulben, Gr. GI. d. M. I. 237 34;
Hun (hvordan), Sgr. IX. 220. 708; Hvad,
Sgr. IX. 159. 494, jfr, Mhoff 507. 20, Z. f.

M. III. 185. 29-31.26, 354. 106, Urdsbr. II.

122, Korrespondenzbl. XI. 55, VIII. 23;
Hvidskaftet kniv, Sgr. IX. 1 89. 572 ; Hvilken'
Sporg ham ad. Ti stille, Sgr. XI. 38. 65 ;

af Fil, Sgr. V. 200; Aggerfø], Sgr. VII.

108, jfr. Kisæ, navn; gåder: hwa æ de,
dær ggr mæ æn hijwl o æ røk eller æn
fårkh får æ row in ad æ kærkdar?
(vestj.), jfr. Sgr. VI. 50. 464, IX. 91. 268,
141. 476, 176. 556, jfr. hest s. 601. 4;
hvorfor holder hunden benet i vejret,
når den pisser? — fordi den tror, den har
bukser el. stromper på (Vens.) ; — h u n d e -T o , j po , ; ,, ^^ " — — "^' ""''^^'-' ^'- •'i'^^ipci pal vens.i; — nunue-

^r tf;*:!'' .""tif-,"-. ti/«''"«"- «^'^^k' -"^ den iU h- p4IX. 220. 707.709, jfr. Fritzn.^- I. 675 b.;
Pommer, Sgr. III. 110. 533; Ragi, Sgr. IX.
133.393; Rykbråd (rygbrud?), Sv. Gr.Gl.
d. M. II. 1 32. 12 ; Skjon Tanker, J. K. 37. 2

;

Skygge, Sgr.Vl. 28. 362, IX. 220. 714;
Skådenbejen (Skadeben), Sgr. IX. 138.447

;

Slak-ast, Sgr.Vl. 31. 383; Sort Aj, Sgr.Vl.

48.436; Spareben, Sgr. IX. 222. 726: Svart-
nak, Sgr.Vl. 63. 594; Sven Jøntæjen, Sgr

gården siger: „hjælp, hjælp!" den anden
svarer: „hå do mæ hahå-w? den lille til-

fojer: „a vel gor de, a ka!" Sgr. II

91. 444, jfr. VII. 233. 868, Kr. IX. 85. 63;
el. den lille

: hjælp mæ, hjælp mæ, hjælp .'"

den store
: ho do mæ Uhb-w hbw how ?"

el. den store siger: „nu kommer han!"
den lille: ,hwæm, hwæm?" den store:
svoger, svoger !

" den lille
:
, lad ham ind !

"

lLi?-Sl'\m'±' ^f-^} ^^; •'^^^' Tro- 40 Sgr. VI. 197. 810, jfr. Sgr. IX. 212. 648.49,knægt, Kr. VII. 378; Vagtmand, Sgr.Vl.
27.352; Visitter, Sgr. IX. 159.493; Væder-
Pimp, Sgr. VI. 32. 392; i andre utrykte
gåder kaldes hunden : Bommerut, Filtrin,

Gjedeben, Gjælben,Låddenfår; i et borne-
rim: „slik -om -mund, hied min hund",
Sgr. V. 150; jfr. m. h. t. disse mørke taler

Mannhardt, Germ. Myth. s. 331 ; endvidere
i Pitré & Sabatanis, Rivista di lettera-

Nordlander, Barnrim s. 161. 279, Gavall.

II.XXIX; — i sagn og overtro: hunden
er skattevogter, Thiele I. 352.356, II

182;Sgr.IV.174;J.M.72;Kr.III.301.403;
IV. 48. 49, VI. 6. 8, 33.45, VIII. 12. 31.32,
IX. 191. 25, Kr. Sagn I. 380. 386 flg., jfr.

Hofberg s. 42, W^igstr. I. 148, Haukenæs
III. 193, Mhoff 354. 473, Strackerjan I.

256 flg., 261 ; Kuhn W. S. 1. 1 73. 180, Wolf
tura populare, Roma 1877, dr. Kohlers 5oN. S. s. 378; Grimm Sagen nr. 13. 160
afh.: das Råthselmarchen v. d. ermor-
deten Geliebten; Nord. Månedskr. 1887
s. 266 flg.; Knoop, Volksagen s. 87
anm. 4; Z. f. M. III. 10 med henvis-

319; Z. f. M. I. 192. 318; Folkl. Journ,
VII. 313 (Skotl); Grimm Myth.2- 923. 929.
949

; Magyar Tales s. XXXI, Hartl. Science
s. 236; — i hundeham færdes spøgelser

43*
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og genfærd, især som sorte hunde med
gloende tunger, Thiele I. 283, II. 142.

146. 166, Kr. III. 158. 221, 189. 193.

271.273, 219. 309, 251. 268. 336. 313, IV.

223.315, VI. 50.68.69.70, 113. 162, 123.

178, VIII. 58. 109, 84. 2 1 9. 378. 79, 224. 388,

230. 397-404, 395. 726, Sgr. XI. 71. 118,

J. K. 344.25; med ojne som tallerkener,

Sgr. IV. 174; med gloende ojne, Kr.Al-

Strackerj. I. 250 flg., 283. 291. 293, 11.23,

Mélus. IV. 290. 477, V. 109, sign. Isl. Kvæ-

der I. 79, Grimm Sagen nr. 203. 205,

Folkl. Journ.VII. 287 (Skotl.); — hekse,

Kr. VIII. 305; nissen, Kr. VI. 2; hekse

rider på hunde, Kr. IV. 322, VIII. 262;

forvandler msker til hunde, Kr. IV.288, Sgr.

XI. 189, jfr.Asbj.II.il; — msker farer

i hundeham, Kr. III. 260. 264. 350, Efter-

mueliv III. 128; jfr.Wigstr. I. 196, Mhofifioslæt s. 135, jfr. Maurer Isl. S. 317, Hof-

190.262%., 348, Strackerj. 1. 176. 180 flg.

182 flg., 186. 203. 207. 214. 252, II. 4.

260; Grimm K. March. I. nr. 4, Harl. &
Wilkinson, Lancassh. Folkl. s. 51. 54. 91,

Hartl. FairyT. s. 234; — Odins jæger
(s. d.) har hylende hunde i følge, Thiele II.

114, Gr. GI. d. M. III.60.61, J.K. 262.11,

346. 30, jfr.Wigstr. 1. 171, Gavall. Wårend
I. 216, Z. f. M. I. 100. iflff.. Folkl. Journ.

berg s. 34; en hund gor en skuffe fuld

a jæm hlayk spesiar, Kr. IX. 207; en

stor, sort h— fortæller præsten alt, Kr.

IV. 184. 258; en sort h— ligger ved

heksens seng, Kr. IV. 198; jfr. Arnås. I.

352, Asbj. III. 114, Burns Tam o'Shanter;

fanden, som bortmanes, tager bindehun-

den med sig, Kr. IV. 235, VIII. 312. 316;

bondens hund gør ad bjærgfolk, hindrer

VI. 219; bliver en hund bidt af Odins 20 dem fra at komme til brønden efter

jægers hunde, bliver den gal, Kr. VI.

265. 118; spøgelset får såmegen plads

som en hund, Kr. VI. 144. 207, 147.210,

jfr. Kuhn N. S. s. 36. 7, Hofberg s. 15;

en sort hund er kong Volmer, Thiele II.

115, J. K. 348. 37; en h— hindrer folk

i at grave Gorms hoj op, Thiele I. 350;

trebenet hund forfølger en kvinde, Kr.

Sagn 1.35.157; en slæde, forspændt med

vand, Kr. Sagn I. 94. 149. 551; hunden

løses mod bondens villie hver nat og

må udføre en bestemt vandring, Kr. Sagn

1. 163.595; — hunde ser (s.d.) varsler og

genfærd, er synske, jfr. J.K. 196.110. 111,

Urquell I. 50 (Ditm.), Folkl. Journ. VI. 263

(Skotl.) når de tuder, og så varsler de tillige

dødsfald, Kr. III. 142. 198, 195. 277, IV.

157. 223, 391. 490, VI. 135. 196, 219, IX.

6 spøgelsehunde, Kr. IV. 134. 193; en h— 30 59. 653. 663, Sgr. IX. 233. 789-90. 801, Thiele

løber ud af bjærgmandens hoj, Kr. IV.

4. 6; 12 sorte hunde skraber herre-

mandens lig op, Kr. IV. 232. 12; hunde
vælter diger op for at hegne et stykke

jord, mens præsten prædiker, Kr. IV.

240. 339, Kr. Sagn I. 34. 149; en død h—
forvandles til penge, Kr. III. 302. 404 ; så-

længe spøgelsehunden følger pigen, gør

ingen hund ad hende, Gr. GI. d. M. 1. 184,

I. 285, Overtro nr. 672, J. K. 196. 107 flg.,

jfr. Gavall.Wårend 1. 333 flg., Liebr.Volksk.

s. 23; un chien . . . „hurle å la mort", Mé-

lusine I. 455 (Frankrig); Z. f. M. I. 408 (El-

sass), IV. 30. 15 (Østerr.), Kuhn N. S. s. 452.

392, Grimm Myth.^- 804, Rochholz D.Glaube

I. 158 flg., Strackerj. I. 23. 6, 140 flg.,

Henderson s. 48, Aubrey, Remains s. 53,

W. Gregor s. 126, Folklore Record I. 56.

med henvisnning til Finn Magnusen : den« 184 (Engl.),IV.53 (slavisk), III.286 (Indien),

ældre Edda IV. 333, „hunde angriber ikke

troldmænd el. guder i menneskelig skik-

kelse, se Grimnismål indledn. Munch s. 27.

23; — djævelen især som sort pudel,

Thiele II. 85-87, Kr. III. 283. 379, 289. 294,
IV. 230. 325. 26, 240. 338. 340-42, VI. 162.

229, 201. 275%., 222. 301, VIII. 322. 545,

Gr. GI. d. M. II. 84, J. K. s. 13; sort h-
med oje midt i panden, Kr. III. 282. 278,

Folkl. Journ. I. 355 (Ungarn), Magyar Tales

s. LXII; Folkl. Journ. I. s. 217 (Grækenl.),

II. 24 (New Engl), Mélus. III. 93. 1 (India-

nere), IV. 353, V. 85 (Irland), Amer.

Folkl. II. 5. 31 (Indien), Tylor Anf. II. 198

(Jøder, Muham.), Lang Mythologie s. 205

(Ostind.); ser man en tudende hund i

ojnene, dør man, Sgr.VII. 70. 408 (Ålborg)

;

når hunde tuder ved midnat, er de døde

291, jfr. Asbjornsen 111.213, Nicolaiss. so hjemme i besøg, Sgr. VIII. 190. 798; Lidel

Nordl. III. 26. 43 flg., Wigstr. I. 126. 218
II. 243. 325, Gavall. Wårend I. 226. 363,
Renvall s. 19, Maurer Isl. S. s. 191,
Fritzn.2- II. 94 a. ned., Mhoff" 207. 349. 562,

Ellen (død), hun gik sig så sagte gennem
by, så alle de små hunde, de gøde udi

sky, Kr. I. 206. 4, jfr. Urdsbr. VI. 154;

Og når de hørte hundene fnys', så tændte
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de for de born vokslys, Kr. 1. 208. 29,

210. 26flg., Gr. GI. d. M. III. 129.5; man
kan opdage genfærd ved at sætte sig på
ryggen af hunden, Kr. 111.222.313; ved

at liolde spidsen af deres ører sammen
og se (s. d.) gennem den derved frem-

komne åbning, Kr. III. 195,277, IV. 129.

180, VIII. 218.374, J. K. 196. 111; hund
varsler strandinger, Kr. Anholt 87. 206;

de drikker af døbeslenen fra St. Theocari
kirke; den blev ført til gården, Nybøl,

og brugt til hundetrug, Mhofl' 127. 166;

glemmer pigen at give hunden æde, får

hun prygl af sin mand, J.K. 194.99; er

man god ved hunden, får man godt vejr

til sit bryllup, Kr. IV. 359. 130, Thiele Over-

tro nr. 332 ; slår karl hund, så den piber,

får han regn sin bryllupsdag, J. K. 63. 45;

spor efter et spøgelse, som om en h- havde 10 spiser man selv et stykke brød, der var

I

ligget i sengen, Sgr. 1. 133. % Thiele I. 285,

jfr. J.K. s. 24. 22 om nissen; — man kan

hindre genfærds gang ved at nedgrave
en levende (s. d.) h— , J.K. 197.113-14;

kvægmist afhjælpes ved at nedgrave h—
i bås el. foran dor, Kr. Sagn I. 164. 598;

jfr. Grimm Myth.^- 1095; eir h— skal

først føres ind i et nybygget hus, Sgr.

VIII. 177. 706, jfr. Grimm Myth.^- 973 anm..

bestemt for hunden, kan man aldrig

spise sig mæt, J. K. 1 94 . 96, Sgr. VI. 7 1 . 680

;

det er godt at lade en hund slikke sår,

det læger (alm.), jfr. Black, Folk Medie.

s. 148 (Skotl.); man må vogte sig for

at gå over et sted, hvor en h— har

væltet sig, thi så får man lændeværk,

Sgr. VII. 66. 367 (Verst?); man må passe

under ildsvåde, at lænkehunden ej bræn-

Bjerge, Årbog 1892 s. 17flg., Krauss Bau-2oder inde, thi så vil det nybygte hus også

opfer s. 19, se hone, kat; den første, der

jages over den af djævelen byggede bro,

er en hund, Kr. IV. 323. 417; — den har

kun én nyre, derfor løber den på siden,

Sgr. VII. 47. 173, el. kun én lever, Sgr.

VII. 70. 409 ; skal,- når den købes, betales

med ulige penge, J.K. 193. 93; den væn-

nes til at følge sin nye herre, når han

lægger et stykke brød under sin armhule

brænde, Sgr. VII. 160. 742; bliver man
bidt af en hund, har det været alm.

skik at forlange, at hunden skulde skydes,

Sgr. V. 203. 778 (Fyn), jfr. Henderson

s. 159, Black 52, Folkl. Journ. III. 282;
alm. siges, at der skal hundehår (s. d.)

til at læge hundebid, jfr. Tylor, Anf. 1. 84,

rigtigheden af henvisningen til Håvamål
V. 138 er dog vist tvivlsom, se beiti hos

og giver hunden det, når det er gennem- 3o Fritzn.^- ; hår, afrevet af sort hund og

trukket af sved, Sgr. VII. 47. 172, Kr. IX.

18, J. K. 75. 88, el. når man tager et hår

af den og fæster det på sodstangen i

skorstenen (vestslesv.), el. når man skraber

noget af sit skinneben og giver hunden

det i brændevin, J, K. 193. 94; h— skal

have sin part af alt, der er på bordet

juleaften, J. K. 195. 101.106; giver man
hunden den sidste mundfuld mad, bhver

den ens død, Sgr. VII. 47. 175, 70.410;

anfaldes man af h— , skal man stikke

begge tommelfingre ind i hænderne og

gå stiltiende, så er den magtesløs, J. K.

194. 97; eller også skal man fortælle

den, hvorfra man kommer og hvorhen

man agter sig; somme kan , dølge" hunde,

o: ved trolddom tage magten fra dem,

Sgr. IX. 117, se også: J. Saml. IV. 1 62. 144,

jfr. Z. f. M. IV. 122 (Schweiz); dette hin-

kat, som man pudser sammen i fandens

navn, kastet imellem kærestefolk, skiller

dem ad, J. Saml. IV. 119.23; rører udøbt

barn h— , får det godt lægekød, J. K.

194. 95, Sgr. IV. 131. 344, VII. 40. lOO, Kr.

IV. 350. 40, Thiele Overtro 389, jfr.V^igstr.

I. 230, Jonsson s. 7, Skytts h. s. 150;

se ko; herregårdsfruen førte sine hunde

med ind i kirken og sidder efter sin død

40 som genfærd med hund på skødet, J. K.

23. 19; bliver h— over 10 (12) årgammel
i gårde, tærer den på sin husbondes liv,

J. K. 1 9 1 . 1 12, Kr. IX. 1 8. 159, Sgr. 1. 26. 84,

VII. 47.171, Thiele Overtro nr. 249 ; andre

siger 7 år, Sgr. IV. 59. 96; jfr. Grimm
March. nr. 176, 12 år; Harl. & Wilkins.

Lancassh. Folklore s. 142; h— begraves

med jordspåkastelse, Sgr. IX. 88. 264, Kr.

VIII. 150. 270, IX. 195. 30, J.K. Æv. II. 166,

dres ved at give hunden et stykke brød, so se Sgr. XI. 52.86, jfr. Mhoff 127. 167, Bartsch

når man lukker den ud om aftenen

(Malt h.), jfr. Kuhn M. S. 381. 42 ved at

give den det stykke af et brød, hvorpå

korsmærket står; hunde bliver gale, når

I. 5 1 9. 28, Cent Nouvelles Nouvelles nr. 96,

Liebr. Dunlop s. 297; h— må ikke næv-

nes juleaften, J. K. 195. 102, jfr. Nyrop,

Navn. Magt s. 128; sidder man i uheld
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i kortspil, kan det afhjælpes, når man
spytter i sædet og siger: hær æ nåh æn
hun hdgramt (D.), jfr. Kr. VI. 293. 399;

den er et varselsdyr: at møde h— er

lykkeligt, Sgr. VIII. 222. 913, Kr. IX. 55. 598

;

gør den, når et tyende flytter i tjeneste,

varsler den kort tjenestetid, Sgr. VIII.

177. 202; æder den græs, varsles regn,

J. K. 164. 22 (alm.), el. død, Thiele Over-

tro nr. 670, Sgr. VII. 94. 633 %., jfr. Skytts

h. 155; den varsler ondt vejr, når den

ligger på siden og strækker sig, Thiele

Overtro nr. 102; ligger h— veftdt mod
doren med snuden på forbenene, el. lig-

ger den foran doren med hovedet på
tærskelen og ser ind i stuen, varsler

den dødsfald i huset, Sgr. IX. 234. 799-800,

Thiele Overtro nr. 671; gør h— under

måltidet nyårsaften, varsles død i årets

løb, J. K. 195. 103; lægges en klat grød

for hver på nyårsaften og det bydes h—

,

da dør den, hvis grød den først tager,

J. K. 195. 104-105, el. når grødslatterne

lægges for kornsorterne, så trives den
slags korn bedst, hvis klat h— først

tager, Thiele Overtro nr. 617, jfr. Z. f. M.
1.1 84 (Bukowina), sign. Mélus. IV. 285 ned.

;

kat; seWuttke, Bartsch og andre saml. i

registeret, mange henvisn. Strackerj. II. 87.

374 ; hvorfor hundene snuser til hverandre,

Ndl. Volksk. II. 65. 3, Revue d. Fr. Pop.

III. 97; i æventyr til Amor og Psyke
gruppen er hunden brudgom, Gr. GI. d.

M. 1. 100, Kr. Ævent. 1, Kr. VII. 326. 341,
Sgr. XI. 189, Eftersl. s. 137, jfr. Mhoff 395,
W^igstr. I. 254 ; andre mænd i hundeham,
Kr. VII. 27, Gr. GL d. M. I. 228, Gr. Æv.
II. 151, jfr. Grimm March. nr. 68. 76. 92;
prinsesser og jomfruer, J. M. 36, Sgr. IV.

22, VII. 23. 1 10. 656, Kr. VII. 33, Gr. Æv.
II. 103, jfr. Asbj. I. 8; den omskabte h—
får mskeskikkelse, når hovedet hugges af

og sættes til rumpen, Sgr. VIII. 200, se

hoved; — hjælpende hunde, Gr. Æv.
II. 8.150, J.K.Æv.90.139.186, Kr.V. 45.

62flg., 163. 274, VII. 119. 311, Sgr. VI.

83, XII. 91, Efterslæt s. 117, W^igstr. Sa-

gor s. 33, jfr. Mhoff 434 flg., 452, Folkl.

Journ. I. 294 (SkotL); af træet kommer
hund, hest og høg ud. Sgr. VIII. 14; rød,

gul, hvid h— følger drengen, Gr. GI. d.

M. III. 121, jfr. Kr. Æv. 375; dreng skal

passe 4 hunde, J. K. Ævent. I. s. 75 ; i hun-
dens pande sidder en ønskesten, Sgr. VI.

121.718; — h— er'portner i helvede,
Grb. 89. 16, Gr. Æv. I. 205, jfr. Sgr. XII.

214, Kr. VIII. 329, jfr. Z. f. M. I. 43. 380,

IV. 421, Landstads Folkeviser s. 75. 27,

77. 35; — h— fødes af kongedatteren,

Gr. Æv. I. 71 ; af nonnen, Thiele I. 239;
dronningen beskyldes for at have født en

hundehvalp (s. d.), Gr. GI. d. M. I. 178,

jfr. Wolf N. S. s. 175; bruden binder en

h— til strikken, som hun var bundet i

sin bryllupsaften, Sgr. X. 56 ; skrædderen

fungerer som bindehund, Sgr. XI. 1 1 1 ,
jfr.

Liebr. Volksk. s. 130; guds ord (s. d.) går

i hunden, Kr. IX. 277, Anholt 116. 307,

Efterslæt s. 203, J. K. s. 32; pigen for-

tæller hunden om røverkulen, Thiele I.

376; hund genkender en morder, Sgr.

VI. 172; manden kalder bjornen, der

jager troldene ud juleaften, sin hund,
Kr. IV. 312. 411, Sagn I. 434. 00.03, Møl-

ler, Bornh. 27, Schaldemose, Fynske Sagn
s. 146; jfr. Mhoff s. 257. 346; Hagen,
Gesammtabent. nr. LXV; Mone, Unters.

z. Geschichte d. deutsch. Heldens. s. 281,
Haupt, Zeitschr. f. d. Altherth. VI. 174;
karlen maa i ævent. ej' gå hjem, for h

—

løber hjem, se Gr. Registr. nr. 55 d. e, jfr.

vred; tossen sælger kød til hunden, Kr.VII.

241 ; fabel om h— og hane, Gr. GI. d. M.
II. 117; et par h— ager til Rom, Kr.VII.

322, jfr. Sgr. XII. 8; bagvendt tale om
hunden, Sgr. XI. 153. 473.75.78.84; i en

stedremse, „ Rings hunde " , Kr . IX. 1 3 1 . 345

(S.Hald h.); en berygtet person hedder:

hundesadelmageren, Kr. IV. 87. 130; se

endnu Bondesen, Æventyrets Dyreverden
s. 62 flg. — 2) om personer, både som
skældso. og udtryk for beundring; de ær
æn l6J9n hun i ham (vestj.) o: han er

en snu person; til en smigrer kan siges:

skal a et føl i dæn hun atdr lojdn tæn?
(vestj.); de ær æn sleq h— , mæn dær
ær æn row in (vestj.), Sgr. VI. 12. 174;

de ær i sæi^ huj (Vens.) person, som
ingen vegne kommer med sit arbejde

;

i li jærs huj (sts.) en led gerrig person;

æn slim hun te æ liJ9 (D.) person, der

er dygtig til at føre en le; de ær æn
ræjn h— o æ prekstowd (vestj.) om en
præst, der er en dygtig taler; din peq9
hun (D.) skæo.; héru't dej huj, do ho
skit herej! (Vens.) til en, der bliver jaget

ud. — 3) = sælhund; æ huå flt. (vest-

slesv.)
;

jfr. Hundested, navn til et fisker-
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leje ved indløbet til Roskilde Fjord. —
4) i en ed: skidøn hun i at! (Malt) o:

pokker med det! — 5) en rus i udtr.

:

han hor æn slem hun el. æn h— / rebat

(Gjern b.); han æ nak hl6w9n hjH å æn
/<— (Malt); også Vens. — 6) stenen,

der bænger som vægt over væverbom-
men , wi ska sæt skélwdhrn i d fæjst

æn hun i dæm, de ær æn stidn hélar

sånt æn teri, dær he^ar nidr haq weio=z hundebus.

hiindearm, to. huharm (vcstj.);

hujarm el. -ardm (Vens.) — overmåde
fattig, di e så mø hujgram (Vens.), også:
= hundemager.

hundeas, no. hunas æn (vestslesv.)

hunderumpe; skæo. sikan h— !

hundebidt, to. hiijbét (Vens.) bidt

af hund.

hundebo, no. humbow æn (S. Sams)

wæmn (Lild s.). — 7) et slæb, en bremse

på et vognhjul (Vejle), dertil sigter ord-

sproget: „det var godt gjort!" sagde

manden, da gjorde han en bund, jfr.

Kr. Ordspr. 465. 1172. — 8) krog under

høstvognen til at binde bagrebet ved

(Havbro s.). — 9) „bund" ksfldes i tre-

kort de kort, der henlægges som en

„kaske" og kan tages af en af spillerne

som så skal spille, se mand. — 10) et 20

kortspil, omtr. som skidtmads, man træk-

ker fra hverandre, og den, som får 4

kort af samme værdi, er ude af spillet,

se 1 . Ane, bo 2 ; den, som sidst beholder

kortene, er hun (D.). — 11) „hund efter

hare", alm. borneleg; tagfatleg, en er

skytte; de, han fanger, er hunde, som
hjælper ham, og holder deres bytte fast

og råber: skøtdr hæj! til skytten slår

dem (Ribe egn, vist alm.); pus hun atarsoh

hår (D.) navn til en gammel dans. — Jfr

Aasen hund, isl. hundr hak.; htsk. hund
eng. hound, jagthund, henføres til lat. canis

gr. kyon ; hundedag, hvalp, se, sik, tæve

varulv; hujeskråle; binde-, brok-, for

stander-, fruer-, fæ-, fåre-, gal-, grav-

han-, himmel-, hun-, hyrde-, honse-

jage-, jagt-, kjøter-, hg-, Mads-, mynde-
pind-, port-, puddel-, rakker-, rotte-

sav-, skibs-, skiden-, skint-, skyde-, slag

ter-, snøkke-, stue-, svine-, sæl-, torden-

tæve-, vagt-, vand-, 0I-.

1. hunde-, som første del af nogle

sammensætninger, forstærker sidste del,

se hundearm, -gal, -kold, -kulde, -mager,

-vejr, også : hundemog, -skidt
;

jfr. lignende

smsætn. isl.« f. eks. hundmargr, overmåde

talrig; hundvillr, aldeles vildfarende;

hundvi'ss, overmåde kløgtig; se Aasen

hundebryllup, no. hujbrélop é

(Vens.) stygt sviregilde.

hundebær, no. hunbær æn (vestj.)

bæragtige dannelser, fremkomne ved stik

af nematus saliceti på hunbærris, en pile-

art, salix repens L., jfr. hybenris; hunde-

bærpulver no. (Vens.), lægemiddel; der

udleveres brændte østersskaller, conchæ
præparatæ, se hugormeskind.

hundebonner, no. i udtr. han løs

hunbomr (Andst h.) o: bander.

hundedag, no. hundgiv æ flt. (D.);

hundaw flt. (Agger, vestj., alm.); hujdaw
flt. (Vens.) = rgsm., tiden fra 22. Juli til

23. August; vinar æ hundaw gær vår in,

gær di tor ur (vestslesv.); som æ hun-

daw tæiids, ska di å æri9s (M. Slesv.);

også: næ de rænar ej é hujs gab, så

drep9r 9 u æ hal (Vens.); er der i

mange hvide skyer i luften, får

vi megen sne om vinteren, Kr. VI.

269. 152; i hujdawdn ka m^ ene ha no

mei å wer9 (Vens.) o : man kan ikke tage

mærke af vejret; se kattedage; jfr. htsk.

hundstage, d. e. tiden, da solen står op

sammen med Sirius, der kaldtes lat. ca-

nicula, mht. der bunt, senere nht. hund-

stern.

hundedreng, no. hundræti æn (D.,

40 Agger) om en meget afhængig person,

der altid skal stå til tjeneste; a vel et

vær di h— .'

hundefedt, no. hunfjæt de (D.) =
rgsm.; lægemiddel mod forkølelse og

brystsyge,

hundefitte, no. hunfet æn -9r (Ag-

ger, Mors, Salling) — 1) konsdelen på
en tævehund; jfr. hundepette. — 2) muffe-

diser, som bruges ved fiskeri, især grå.

under hundgamall: „dette hund, som so strikkede af uldblandet hundehår. — 3) en

altså betyder „i boj grad", sættes af

nogle i forbindelse med hundrad."

2. hunde, uo. i udtr. som : di bléw huj9

uw (Vens.) o : de blev smidt ud som hunde.

plante, torskemund, linaria vulgarisMih, =
hundekutte. — 4) skæo., din hunfit (D.)

;

hunsfæt (Lild s.).

hundefrø, no. [hunfrø de] (Sundv.)
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en plante, dodder, camelina foetida Fr,,

se J. T. 289.

hundeføde, no. hunfø æn (D.);

hujfø æn de best. -9n (Vens.); Jmnfdj

æn de (Agersk.) = rgsm. ; di lomr ve

hunfoj (vestslesv.) d: ved sulteføde; i

udtr. bjær9 sæj el. hjælp sæj, de æ h—
(D., vestj.); se hjælpe s. 629.10.

hundegal, to. humgal (Andst) over-

måde vred, jfr. hundetamp.

hundegjaffen, no. hungaf9n (Malt)

hundegøen; vi ku et hør få h—

,

hundeglam, no. hunglarh (Røgen

s.) = rgsm.

hundehale, no. I hunhahr! flt.

(Vejen s.) skældsord.

hundehandel, no. i talemåden: de

gor åp o nijdr Ilsom æ hunhan9l (Malt),

også Sønderj.

hundehavre, no. hunhawdr (Andst)

en græsart, bromus mollis L., blød hejre.

hundehul, no. hunhwdl æn -hwdhr

(D.) =^ rgsm. ; om en usel bolig ; de æ
ræt æn h— (D.); arresten (vestj., Agger);

„hundhwollet æ stue nok te je begi tov^",

Jyd. I. 42, 2; h— på Lerkenfelt, Kr. Al-

mueliv II. 54. 137; på S, Vosborg, sts. II.

105, 257; jfr. 1. brumme, hotel, 1. hul 2,,

snothul.

hundehus, no. hunhus æn (D., vestj.)

;

itk. (Søvind s., østj.); humhus itk. (S,

Sams) ; hujhus é best. -t flt. -huws (Vens.)

= rgsm. ; de ær et gåt o gæm pøls i

hunhus (vestj.); således kaldles spøgende

de gamle cheniller med mange slag, der,

brede forneden, mens de gik spidst op,

kom til at ligne ,et hundehus (N. Slesv.)

;

folkene i Linå skulde have et h— på
deres kirketårn, fordi de nægtede herre-

manden i Silkeborg en villighed, Kr. Al-

mueliv II. 123. 300.

hundehvalp, no. hunvælp et -vælp

(Sundv.) ; hunhwælp æn -hwælp (D.) ; hun-
hwalp æn (Søvind s.); hujhwalp i best.

-i flt. -hwalp (Vens.) = rgsm.; smg dræ^i
å hunhvalpj di ha håw lær^, Sgr. II.

108.493; æn kan dræj æ hunhwælp åp,
te æn sjæl hlyw9r bet å 9n (vestj.); når
der er tale om noget vanskeligt at ud-

rette, kan man sige: de ka a gyJ9r;
kun a et, måt a hå paM mi muw9r som
æn hunhwælp (vestj.); om øsende regn-

vejr, de ræn huåvælp å væra'nt hir9

(Sundev.) del regner h— og hveranden

bider; sagnet fortæller, at en jomfru

fødte 2 h— og blev straffet ved al ind-

mures, Sgr. II. 198. 781, se hund ; i ævent.

beskyldes dronningen for at have født

h— , Kr. Ævent. 81.227, Kr.V, 172, Sgr.

V. 186, VII. 163, Gr. Æv. II. 116, jfr. Kr.

Æv. 137, Arnås. II. 376, Wigstr. I. 248,

jfr. Liebr. Volksk, s. 21 sign. 395, se

hund, kattekilling; tre nyfødte hunde-

hvalpe kogte som lægemiddel, Kr. VI.

379. 246.

hundehår, no. hunhor æn de (vestj.)

= rgsm.; hunhors huw9S9r, hundehårs

stromper; a ved et, hwa dær æ væst,

fjæt i mjælk hær h— i væhri (Mali),

tlmåde; „der vil h— til hundebid "(veslj.);

hår af bidende hund, lagt på sår, hel-

breder, Thiele Overtro nr. 528, dær ska

hunhqr te o leq hunspr (D.), se hund;
jfr. Strackerjan nr, 104 „wunden von

hundebissen heilt man durch auflegen

von hundehaaren" ; Wuttke s, 302, Black

s. 50.

hundekiste, no. hujcist æn best,

-9n flt, -9r (Vens,) et sted på pløjemarken,

hvor furen ikke er væltet over; déj, de

ska te å lær å plø, lau^ jan i hdb9n

hujcist9r; le mé no sij do law9r e9n

hujcist9r! siges til begynderen; jfr, hunde-

trug,

hundekjød, no, hunkod de (Hmr,)

= horsekjød; sæj såm hunhjd (Agger),

hundeklog, to, hunklo9k (Valsb.);

hunklpq (Malt) er den, der ikke ær klok9r

som æn hu9h (Valsb,); dum, indskrænket

(Malt).

hundeknude, no, hujknu æn best,

-9n flt, -ar (Vens,) en knude, slået til

forkert side, så den lader sig trække op;

slå æn hunknur flt, -knur9r (vestslesv,),

hundekold, to. hujkol itk. -kote

flt. -kol (Vens.) overmåde kold; de æ
hund9 kålt (Søvind s.).

hundekommen, no. huJkom9n(yens.)
en art mjødurt, spiræa L,

hundekorn, no, i udtrykket: sed å

mol hunkuw9n el, hunpev9r (D.) mukke,
småknurre; jfr, mnt. hundekorn, Sch,

Liibb, „zehntkorn zur atzung der herr-

schaftlichen hunde"; muselort.

hundekulde, no. hundkul æn (vestj.)

;

hujkul æn (Vens.) — overmåde stærk

kulde.

hundekutte, no. hunkot9r flt, (Lb.)
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en plante
: torskemund, Linaria vulg. Mill.

;

se hundefitte.

hundeleje, no. hunlæj een -3r (veslj.)

sted, hvor en hund har sit leje; de æ
sjaUn æn fimr hrø i hunlæj, un nær æ
hun æ syk (vestj.).

hundeliv, no. hujlyw e (Vens.);
hunds hjw et (Søvind s.) — et overmåde
besværligt liv; de e da e hujhjw å go
hær å en mæjsown få (Vens.).

hundelort, no. huMgt æn (D.) =
rgsm.; en hvid h— , stødt, indgivet i

kogt, sød mælk, helbreder halssyge, Kr.
VI. 379. 252

hundemager, to. hunmamr (D.);

hujmawar (Vens.) — skindmager, jfr. hund.
hundemeje, no. [hunmæjYiSundev.)

hundepis, en plante, bulmeurt, hyoscya-
mus niger L. ; se J. T. 111.

hundemog, no. hunmbq (Thy) —
1) — rgsm.; om hvad der er yderlig

slet kan spøgende siges: de é da no søb
hujmoq (Vens.); de æ noj humnoq, de æ
snar- rensr, de æ noj, snar lisom swot
jiøls (vestj.), Sgr. III. 170. 929; de æ
hldw9n te de bars hunmoq lisom Las
Sællæms Mq (vestj.) ; e bets hujmoq (Vens.)

om et ubetydehgt mske, et Wn; også:
hon é sont c hujmoq (Vens.) o: hun har
så dårlig helbred.

hundeneg, no. [hunnesk et] (Sunde-
ved, Als) det sidste neg, når høsten er

tilende, det pyntes med blomster; se

fisneg, gammel 7 ;
jfr. Sgr. IX. 205. 624,

X. 125.396.

hundenosse, no. hunnås æn -9r

(vestj.) — 1) hundens testikel. — 2)
navn til rodstokken på en gøgeurt, orchis

latifolia; spist i frisk tilstand vækker den

og tærske hundepander, Kr. Ordspr. 473
se himdesnude. — 2) skældso. (D.); også:
Jumdepandekhægt", se Kr. Almueliv. I.

14.37.

hundepeber, no. hunpevsr (S. Omme
s.); mol h—, knurre, .småskænde, jfr.

hundekorn.

hundepette, no. hunspetar fil. (Lb.)

— 1) hanhundens avlelem. — 2) mutfe-
10 diser, jfr. hundefitte, hvoraf ordet sagtens

er en misforståelse.

hundepisk, no. hunpisk æn = flt.

(D.) = rgsm.; „dtc de Nijls Kræn fék
war no sleq å hujpeski^ , Gr. 66. 22;
brugtes af herremændene mod hovbønder,
Kr. Almueliv II. 51. 132, 61. 152, mod
kvinder, sts. 181.

hundepuller, no. hunpuwhr æn -sr

(Agger) horkarl, se pulle.

' hunderakker, no. hunraks æn
(Åbenrå) den person, som fanger løs-

gående hunde.

hunderose, no. hunrossr flt. (Ha-
derslev egn) plante, en art høgurt, hiera-

cium L. ; hunrosblai bruges som læge-

middel i „modsot", man spiser af stengel-

bladene første dag et, anden dag to, og
således fortsættes stigende til ni, hvorpå
man går tilbage igen.

hunderov, no. hunderumpe, i tim.

:

æn for erisn guwd tudhimsn å æn hun-
row (vestj.); det træk i lognehist., at

karlen faldt ned fra himlen 15 alen el.

lignende ind i hunderdv, forekommer
vist også i Danm., jfr. Wigstr. Sagor s. 25.

hundesaft, no. et lægemiddel, tinet,

pectorale (P.).

hundesalme, no. hunsalm æn -sr

(D.) i udtr. han sørisr æ hunsalm, græder.

30

lyst til samleje, i tor derimod afholden- 4o broler ; sø^ AMwsa^wsr (vestj.) gabe hojlydt
hed, Sgr. V. 95. \

hundenæse, no. hujnis én hest.

-njcessn flt. -njæssr (Vens.) — rgsm. ; i

talem.: hujnjæssr å kwejréw å kolknæ
(karleknæer) er olts kol; din h^jsr é så
kol som hujnjæssr (Vens.).

hundepande, no. hunpan (D., vestj.)

— 1) hjærneskal af hund ; som afvisende

svar på sporsmålet: hwa ska han bsstel?

hunde-sild, no. hujssl el. hussl æn
hest. -an flt. -sr (Vens!) en hlle fisk,

hundestejle (s. d.).

hundeskidt, no. hujskit k (Vens.)

hundemøg; é beta h—, et ubetydehgt
mske, også om et barn, men nok mest
øm en person, som altid skranter; der-

næst om hvad der er værdiløst: de h da
no søb hujskit! o: duer slet ikke; også

kan svares: han ska knus hunpansr o solo.: di e bu totp så hujskit, di hor ene
rasp tyrhæl o tæsk hyjs te smofdlk (vestj.)

;

å, han tæsksr hunpansr, er også det

spøgende udtryk for: han bestiller intet.

no hjélbrec o; de går og skranter.

hundeskind, no. hunskin æn = flt.

(D.) ; hunskin æn = flt. (Agger) ; hujskg é

driver; også kan siges: han skal til Før
|
best. -skepc flt. -skej (Vens.) = rgsm
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hundeskog, no. „hvis barnet havde
indvortes smerter, der yttrede sig ved

gråd el. faren op af sovne med skrig,

da var det påført „hundeskoeg" og ku-

reredes ved enten at kaste en Hlle hund

på barnet eller tage hundens forpoter

og dermed skrabe det", J, Saml. IV. 239
ned.; hvad betyder ordet? hundeskåv o:

hundeskab(en) ?

hundeskridt, no, sålangt som en

hund træder i et skridt; gengangeren

spurgte, om han måtte nærme sig gården

et h— hvert år, Kr. VIII. 249, 'se kokke-

trin.

hundeslik, no. slik af en hund;
hunslek o væjblå (plantago) æ leqsom få
sor (vestj.).

hundesnude, no. hunsnud æn -ar

(D., vestj.) = rgsm.; [væn dær int gist

tåsTc9n kvo9rn, ska tæsk hunsnurar] (Sun-

deved) o: gå og tigge; se hundepande;
også skældsord.

hundestag, no. se hundestejle.

hundestejle, no. hunsteqdl æn -steq-

hr (D., Ribeegn); hunstægl æn [stæqhr]
(Holstebro) ; hunsteql æn (Søvind s.) ; hun-
steql æn (Hundslund s.); hunstekdl æn
-stekh (Sundev.) — en bekendt lille fisk,

gasterosteus ; den kaldes: hunstaq æn
-staq (Elbo h.) ; hunstint æn -stiMdr (Malt,

Andst); også et skældso.

hundestinte, no. se hundestejle,

hundestjærne, no. = rgsm., Sirius;

når hundestjærnun var nærved månen,
især bagved den, varsledes storm, Kr.

Anholt s. 111. 269; se hundedag.

hundesår, no. se hundehår.

hundet, to. hum (Andst); de wå
hum el. gråw hum ggr o : lumpent ; h—
kram, pak, moq, skit, lumpent kram osv.

hundetamp, no. huntamp æn (Malt)

skældsord, også med stærkt eftertryk:

hmddtamp (Malt, vestj.); jfr. hundegal,

-kulde, -vejr.

hundetidsel, no. J. T. 290, en tidsel-

art, carduus lanceolatus L. (Årh.).

hundeto, no. huntow de (Agger);

huntbw de (Søvind s.); hujtow é (Vens.)

— hundeuld, er brugt til stromper og
luffer, se hundefitte.

hundetrav, no. i udtr. hqj kam i

jet hujtraw (Vens.) o: i stærkt løb.

hundetrug, no. huntråw æn (Andst)
— 1) = rgsm. — 2) et sted på marken,

hvor ploven er gået af jorden
;

jfr. balk 2,

hundekiste.

hundetråd, no. hujt^å æn best. -9n

flt. -9r (Vens.) hundespor ; nej, de er edn

hortrå (haretråd), de er en h—

.

hundetud, no. .1. T. 228, en skærm-

plante, sium iatifolium (Vens.).

I

hundetunge, no. huntåri æn -dr

I

(Malt; Thy) — 1) — rgsm. — 2) fælles-

10 navn til flere plantearter; et vandaks,

potamogeton natans, L. (Malt, Thy) ; cyno-

glossum officinale L. (Als), J. T. 70; løve-

tand, leontodon taraxacum L. (Als), J. T.

124; jordbærspinat, blitum bonus Hen-

ricus, Meyr. (Saxild) J. T. 290 ; en poly-

gonum-art, Sgr. 111. 189. 1093 (vestj.).

— 3) en slags fladfisk (D., Fanø), solea

vulgaris (?). — 4) din huntoti! (Søvinds.)

et skældso.

20 hundetungefrø, no. et lægemiddel,

semen staph. agriæ.

hundetyrk, no. huntørk æn (Mors)

et fabelagtigt væsen, halvt dyr og halvt

mske, han ka snøqdr som æn hun, feder

msker som svin, skærer et skår i en finger

på dem for at se, om de er fede nok;

man må for at undgå ham vade over

vand, der kan han intet spor følge; „der

er mange slags tyrker, der er både hunde-

so tyrker og tryntyrker (s. d.) ; hundetyrken

har et hoved som en hund, og tryn-

tyrken som et svin; den sidste er den

værste; thi han lever af mskekjød", J. K.

422.1407 (Salling); jfr. Veckenst. Volksk.

III. 207, hvor de kaldes Pesjani: „fabel-

hafte wesen, mit einem hundskopfe, einem

einzigen auge geråde iiber der nasen-

vk^urzel u. einem einzigen fusse, mit dem
sie so schnell hiipfen konnen, dass ihnen

4oein mensch selbst im raschesten laufe

nicht gleich kommt" (Kårnthen); Bona-

parte er ikke død, men er kommen til

nogle msker, der kaldes hundetyrker, de

sover aldrig, men ligger i dvale to timer

hver middag, Kr. VIII. 389. 711; jfr. Wig-

strom 11. 130, „en kopman, som slagtade

folk och dref handel med menniskokott

till hundturken " ; Skytts h. s. 15, Fritzn.^-

II. s. 93b. ned.; „ hund-tyrkinn", Arnås. 1.

50 643, Grimm Sagen 11. nr. 380: im mittel-

alter glaubte man, die Hunnen u.Tiirken,

die flir ein volk galten, wåren ungethiime,

von einem zauberer mit einer vi'olfin zu-

sammen erzeugt, se frimurer; ordet fore-
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kommer fremdeles i et bulgarisk ævent.,
se Gonzeiib. II. 245; H;ilm, Griechische
Marchen nr. 19 der hundkopf, II. 74. 286;
the dogheaded tartar, MagyarTales s.XX.
118 el. blot Doghead s. 70; iLapp. Æv.:
Badnag-njudne o: hundesnude, seMagyar
T. s. 340, Poestion Lapp. March. s. 80
nr. 1 9, Friis p. 43 ; som forklaring af ud-
trykket netop om tyrkerne anføres, at

ÅM/wr (vestj., Agger alm., Sønderj.) ; hi^9r é

best. -9 flt. hu^J9r (Vens.) = rgsm. ; huj9r9

fule = 100 fuldt; jæn humr, flij9r humr
(vestj., Agger); ét huns (Søvind s.); jet

huj9r ddhr, é hal huj9r; i huj9rdil, Vioo;
en huj9kron9sel (Vens.) ; at9n humr å jin
(Ang.) ; humr å jæn, tåw, osv. ; humr å
en on fertik o: 141 (Bradr.); jfr. Aasen,
isl. hundrai); htsk. hundert, ght. hunt,

middelalderlige rejsende nævner Storkha- lo henføres til lat. centum; atten, hundre
inen i Tatariet som „Magnus Ganis", se

Lorenz. Mandeville s. XX; i en gammel
tysk oversættelse af Mandevilles rejse

nævnes han „der grosse Hund", se Ma-
gyar Tales s. 377, Lorenz. Mandev. s. III;

Jfr. Kong Hundehoved J. K. 344. 26; „teth
falk, som ther fødess, hafuæ hofliith som
andræ hundæ; tee hetæ in greco Gyno-
phaly " , Lorenzen Mandevilles Rejse s. 1 04.2,

halv-, halvtredie-.

hundrede og en, no. humr o Jæn
(vestj., Agger) et alm. glds. kortspil ; den
vandt, der først nåede 101 points; der
er 4 spillere, 2 og 2 makkere; der er

trumf, ojnene tælles i stikkene, sidste

stik gælder ekstra 10; es = 1 1, 10 = 10,

konge = 4, dame = 3, knægt = 2, de
andre kort tælles ikke og styrvolterne

derimod „then storæKand", sts. s.l4O.4.20er fratagne, tien gælder mellem es og

ej

hundetæge, no. hujtiq æn
(Vens.) et insekt, en græshoppe (?).

hundeurt, no. hunøwt9 flt. (Tåning)
en plante, pragtstjærne, melandrium Fr.,

"gr. V. 74. 568.

hundevejr, no. humver æn (vestj.)

ivermåde slemt vejr; da bliver det sådan
et vande og hundevejrlig . . .. Kr. V. 88,

hundeæble, no. hunæv9l æn -ævhr
(vestj.) frugten på kartoffelplanten.

hundeæg, no. huhæh (vestj.), for-

tælling om en hund, som gor h— , se
Sgr. I. 9. 8.

hundeærinde, no. hunær9h æn -9r

(Malt, D.) el ærende, man ikke selv gider

udrette, el. med næsvist påtrængende for-

mål: de ær et var å læv hans hunær9mr
(Malt) ; han hår såman9 hunærsmr (vestj.)

o: løber så mange steder omkring, hvor
han intet har at gore.

hundeøre, no. hunør æn {hh., knås\)
— 1) — rgsm. — 2) en til fejl side

bunden knude: en knude på et torklæde
bindes i æn hunør (Andst). — 3) æn
hunør (Thy) en neglerod. — 4) hunerør
flt. (N. Sams) en plante, iris L.

1. hundre, uo. humr -9r -9t (D.) i

udtr. humr stiJ9n dp, sætte mursten op
i stabler på 100; æ di åphun9r9t? (D.);

jfr. 2. ene.

konge; bliver trumf ti stukket af trumf
es, „får man briller"; når det ene parti

ikke har mindst 30 points, kan de ikke

spille med og „ær i æ puw9s" ; har de
ikke 50, „æ di i æ bal" ; når hver part
har 65, „æ dær stantbw" ; har ingen af

parterne 101, fortsættes til humr å jæn
ær ud; i hele kortspillet er der 130
points -f sidste stik; „ska vi no it ta

30WOS lig et jænle spel „hunne-å-jet" en

2. hundre, uo. måske kun i en enkelt

forbindelse: o humr nåu^t ud (D.) o:

få noget udfundet, udstuderet.

hundrede, no. talo. hum (Søvind);

timesti?« Tkjær II. 100; deraf tim.: da
æ høgyn o før i snak, te han skylt mæ
pæri, så war humr o jæn uwd! (Agger)
o: så var alt forbi, gode råd dyre.

hundredetal, no. huj9tal (Vens.)

hundredevis; „di lo dér i mark9n i huJ9-
tal", Grb. 25. 19.

hundredevis, bio. = rgsm.; i udtr.

i huj9wics (Vens.).

hundsbøtte, no. hunsbøt æn -9r

(Lindk.) en art sorte jydepotter; se Nyrop
Dsk.Pottem. s. 13; den er afbildet s. 15.6,
jfr. bredpotte, flakring.

hundse, uo. huns -9r -9t (D.); ft.

tf. -t (Agger); hujsk -9r -d (Vens.) —
behandle som en hund, o h— jæn (D.);

haj hor hujskø sqnt mé hésti, de haj
(hesten) ér hbt9 væn wil (Vens.).

hundsk, to. huJsk (Vens.); huiisk

60 (D.) — rgsm.; æn huiisk h9hanl9ri (D.);

kohn é så huJsk mé déj søb dréri (Vens.)

o: hadefulde, ondskabsfulde imod, se

hundse.

Hundslev, no. er det gamle navn
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til det hestemarked, der nu kaldes Hjalle-

rup marked, Dronninglund sogn (Vens.)

;

navnet stammer fra det nedlagte Hundslev

kloster. Adspurgt af præsten om årets

tre store hojtider, svarede drengen: jul,

påske og Hujsh marki, se Grb. 61. 35.

hunds ret, no. i udtr, : han hår et

huns ræt (vestj., alm.) o: er retløs;

se ret.

hundtet, to. huntd (D,, Ballum: Mel-

lemslesv.); hont9 (Plougstrup, vestslesv.);

hontd (Agerskov) — forlegen, skamfuld,

undseelig.

hunger, no. horpr æn best. -sn

(Vens.); ho^d (Sundev., alm. M. Slesv.)

= rgsm. ; horidrsnøj, æn (Vens.) er nyere

ord; i en stedremse: „i Hjeds der lider

de både hunger og nød% Kr. IX. 129. 339

(Veggerby s., Horn.h.); jfr.Aasen hunger,

isl. hungr, htsk. hunger, ligeså eng.

hungerblomme, no. \horidhlom æn]
(Sundev.) en art hyrdetaske, capsella bursa

pastoris L., J. T. 50.

hungerdø, uo. dø af sult; dær ær
em horprdø ino' (vestslesv.) ; i en sted-

remse : „ i Satrup er de nær ved at h— "

,

Kok Ordspr. 161. 1841; i Alslev, Kr. IX.

126. 326 (Slavs h., Sønderj.).

hungerføde, no. low ve ho^drfoj

(vestslesv.) leve af sulteføde, se hunde-

føde.

hungerharke, no. horidrhark æn
-dr (Agersk.) slubrive, se harve; jfr. plt.

hungerhark, Schiitze II. 104.

hunger-harve, no. hoi^d-hard æn
(Sundv.) den store slæberive til stubber,

jfr, harke.

hungerpatte, no. hor^arpatdr flt. (D.),

æn ku hår h~ o: opsvulmede, noget

betændte tungepapiller, som hindrer koen
i at æde, kureres ved at klippe enderne

af dem med en skarp saks; de skal

også kaldes „hungertitter*.

hungersuite, uo. hotiarswåk -dr

-swålt -swålt (vestslesv.) sulte, trans. ; di

horidrswålt^r ham.

hungervogn, no. Slap fodret for

tidlig op for en mand om foråret, spændte

han for sin vogn og kørte fra sted til

sted i byen eller sognet og bad om en

„klapning halm", derom brugtes udtr.

å kør mæ æ horidrvun (vestslesv.), jfr.

W. Gregor s. 1 78, hvor samme skik om-
tales.

hungre, uo. hotidr -dr -9t (Sønderj,,

vestj.) = rgsm.; jfr. hellerop.

hungrig, to. hop-d (Sønderj.) =
rgsm.; jfr. sulten; hv-.

hunhund, no. honhuj i (Vens.);

hunhun æn (D.) = rgsm.; se tig, tæve,

hunkat, no. hunkat æn -kat (vestj.);

honkat i best. -i (Vens.) = rgsm.; „i hon-

kat nowns wi ås9 mé haj, encsn de så

10 er etdr fåskrøwtdn hæhr ene" , Grb. 72.8.

hunkjendst, no. hunkænst (Mors),

dæ wa så møj h—, der var såmange
kvindfolk tilstede.

hun-muska't, no. et lægemiddel,

semen myristicæ (P.).

Hunners braune tropfen, no. et

lægemiddel, linctura chinoidini (P.).

huns jæger, no. se Odins jæger.

hunstork, no. himstårk æn (vestj.)

20 = rgsm. ; hun vel ha dæn sist knævsr

lisom æh— (Malt); \æn kimr æ hon-

stårk å æ æt9rknæf9r\ Kok Ordspr. 40. 446

(Ang.).

hunt, bio. se hvordan.

hunte, uo. hont -9 -9t (Søvind s.,

Røgen); hunt (Mds. h.); hont (Hvejsel)

— tøve, sinke; han hont9r 9t hæn (Hvej-

sel) trækker det i langdrag; de hont9 hæn
(Randers) bliver bestandig udsat; han

30 hont9 mæ 9t (Røgen) o : bliver ved at

opsætte; „men han hont å hobet po",

Jyd. I. 25. 2, venlede; „a hontet no son

trej ugge ve law", Tkjær N. K. s. 13; jfr.

Aasen, huntra, nøle.

huntet, to. se hundtet.

huntevand, no. „ska vi ha hunt-

wan, så vel a te 9n!" (D.) sagde en af

de gi., som måtte vente på kaffen o:

skal jeg have ventekaffe, vil jeg gå min

40 vej; se vand.

hun-ur, no. hunur æn -9r (D.) et

af de glds. spindel-lommeure med hul

forpå til at trække op i.

hunværk, no. honwerk e best. -a

= hunur.

hupnuticus, no. et lægemiddel,

bitartr. kalici (P.).

huppe, uo. hup, måske også: hivup

(N. Sams) gø, om hunde, glds. ; se hvippe.

hur, bio. se hvor.

1. hurl, no. horl æn (Vens., Hads h.,

S.Hald, Grenå); hørsl [æn] glds. (Bj. h.)

— æn horl træ9r (Randers, Grenå) en

klynge træer; der var en hørl af sivvi-
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buske, Kr. IX. 319; et (!) horl ku9n
(Randers) korn på marken, der ved

blæsten er slået ned i alle mulige ret-

ninger; gå i horl (Vens.) gå i filte; jfr.

Rietz, hurla, „tio sådeskarfvar, som sam-
mansattas i en rund hog på åkern "

;

hvirvel, kjorl.

\ 2. hurl, to. hurl (Ang.) om en person,

V som er hurtig i sine bevægelser og ikke

kan sidde længe stille; jfr. Schiitze: hurrl, lo

bestyrtet, også: opbragt.

hurlet, to. horUt (Årh.) i udtr. ,h—
hår", krollet hår.

liurlumliej, no. horlomhæ'j æn (vestj.,

Agger) = rgsm.; „dæ Uøw æn fbh hur-

lomhæf, Grb. 23. 31, jfr. Sgr. H^. 64.

hurra, udrbso. hura' e (Vens.) —
].) = rgsm.; de gek mæ æn rask hura'

el. læ wås tæj »t mæ æn rask h— .' (D.)

om arbejde el. andet, som går i en fart ; 20

æn ka liså gåt si hura', som ådja ! (vest-

slesv.) o: Mgeså gærne tage noget med
mod og raskhed som med klager; hura-

rgb é (Vens.). — 2) hura æn best. -an

Ilt. -3r (Vens.) flanevornt kvindfolk, samme
ord som 1 ? — jfr. htsk. hurra, hføres til

mht. burren: bevæge sig hurtig, som en

imperativ form, jfr. Weig., Lexer.

1. hurre, uo. hor9 -r -t horat (vestj.

;

Sundev.) ; hor -9r -9 hors (Vens.) — frem- 30

bringe en susende lyd, som når noget

hvirvles i luften; di horar åsté' (Vens.)

de farer afsted, så det .suser; „mé de

sdm fur rawti åstæ mk piq9n . . . så

wej9n hora om hær ør9r" , Grb. 161. H;
hor9 dw9r æn hån (vestj.) synge over et

barn, se hurre, udrbo.; der wa sont é

hori å snori frå gorkwon, de how9 dé

baq we i jywd9n, — dé wa ean dé ku

fa nu9 réJ9 få støC9r å stomp . . . (Vens.) 40

gi. remse, omskrivning for: at fjærte; jfr.

Aasen, hurra, svinge rundt med sus-

ende lyd; hvirre, hvirre udrbso.

2. hurre, udrbso. ord, hvormed skri-

gende horn beroliges: hor9 hisilå'w o

såw, får ær i æ mark o plåw (vestj.)

vuggevise, se Sgr. I. 45. 183; hor9 låw!

el. hor9 hi, hor9 hi, Las9s hån vel dhr
ti (vestj.); horr, å horr horr! hys9 bys

å bysss ! Tkjær II. s. 80 ; de synger alle : so

„hurr, byenne (bornene) sow', sov lov,

sov lov, sov lov lov bov!" Kr. I. 113. I6,

se hvirre; „hurr, snurr å bissen i ring",

Kr. Almueliv III. 117.13; se hvis, udrbso.

hurrebasse, no. hur9bas æn (Suudv.)

en pons med sirup, glds.

hurriburri, no. [huriburi æn] (Årh.

egn) vilderede.

hurtig, to. = rgsm. ; fremmedord,

i en talem. fra Vens. : horti mé fés9rn

(fødderne), Jens; hwa éåcan do gpr hæh
stor, så skat do løb! indkommet efter

navngiven mands måde at udtrykke sig

på; hortihjæ æn best. -9n (Vens.) hurtig-

hed; jfr. htsk. hurtig; af mht. hurt el.

hurte, stød i kampspil, derfor oprindelig

= tapper, modig; ital. urto, stød; gfr.

hurter, nfr. heurter skal stamme fra et

keltisk ord, som betyder stød, se Weig.
hurtigknapbukser, no. hortiknap-

bowsdr flt. (Vens.) bukser, som knappes

ned foran uden at være forsynede med
smække.

hus, no. — I. huks el. huws é best.

-t flt. huws best. -9n el. huksan el. hus9n

(Vens.); huks best. -9 flt. hus best. -9n

(Årdestr.) ; hus et best. -at flt. lius (Røgen,

Tåning, Linå, Uth, Vejlby Fr., Dover,

Vejlby Årh., Saxild, Tiset); hus et best.

hus9 flt. hus best. husan (Løgst.); hus et

best. hust flt. hus best. husan (Harridslev,

Falslev, Haslund, Sporup, Halling, Gim-

ming, Alling); huws et best. huwst flt.

huws best. huwsan (Heil. h.) ; hus et best.

hust flt. husar best. -n (Tved); hus å best.

husa flt. hus best. -an (Sams). ^ II. hus

æn hus (D., vestj., Thy, Mors, Salling,

Rødding, Skodborg, V. Vedst., Hvidding);

itk. (Hammelev, Vonsbæk, Ballum, For-

ballum, Emmerlev); huas et hus (Sunde-

ved; Angel); om formen: høws, Jyd. II.

18. % 26. 1 (Horsens egn), er pålidelig,

véd jeg ikke; — 1) bolig, husly; når

et nyt hus skulde bygges, gik en tre,

fire mænd sammen og hjalp hinanden.

De havde et huggejærn, en økse og en

knippel, og så hug [tømrede] de huset

gulv for gulv (fag). Det blev da også

rejst efterhånden, som det blev færdigt,

gulv efter gulv, og når ét var sat op,

begyndte man med et andet. Så skulde

der tækkes, der skulde være fire om det

ligesom nu, én til at lægge i, én til at

sy, én til at tække, og én til at passe

op (Torr.ing), Kr. Almueliv III. 3.1, jfr. Kr.

Holmsl. s. 15 ned., Anholt s. 1 10. 263, Jyll-

I. 76; hqj bøqar é huks; temarmqj hoqar

é huks, sétar, rés9r é huks; wi bowr i
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huws; hqj hdr hmc9n huks hæh hjem;

a koma mø i hans huks; de e gåt å

kom te huws, næ de rændr; a hør hukst

te' O: har hjemme i huset; haj ér en

trøqbr i gus huks o: lian går ikke i

kirke; gamdl huws fahr oltdr i toq; no

ér 9 fåhi'c me Pias huks o: nu er den

historie, sag, til ende (Vens.); ffå hus

(Bradr.) hjemmefra; hus o hjæm, lån jæn

hmos" , Grb. 160. 15 o: blev der spek-

takel; di halt et fæjt hu9s mce ham (M.

Slesv.) O: hånede ham, holdt ham for

nar; di halt æn søndiq hus (D.) gjorde

svær larm ; dér ér é søh huks dær (Vens.)

O: ulykkelige forhold; hun ær ek gum
o wær i huws we, om den urimelige; æ
ka ek go fræ huws idå'; wi kam da te

huws, efidii æ ram kam', spøgende kan

hus; husdns falk (D. , vestj.); „så soioi regnvejr siges: de æ gåt å wær i tar

huwsans falk, de héjsti ha slo ham å"

,

Gr. 196. 21; huwsms falk (Agger); „i

ganidl fåfrésdn stakdl kam å hær om
huws", 190.78 o: husly; haj wel jan ha

huks hær i net, ka m ji ham huks?

(Vens.); fo fri hus ve jæn, sed te hus

ve jæn (D.), sej te hus (Søvind s., alm.)

O: bo til leje hos; de ær æn soh huws,

dær ær et hrø ij o et lyjs ij (Vestervig

fålkds huws (Agger) e\. de æ gåt te falk hå

byqt æ hus huwdl imni (D.) ; de é gåt,

de huksan ér huwl ejan i (Vens.), når

man er i husly; ta i huws, optage krea-

turer (Agger); de iæjar hus i hæht (vest-

slesv.) o: det tager en gal ende; dær
wå kon tom hus te nqqdn man (vestj.)

;

de, dær ær i hust, de fø9 fålk9n (Ran-

ders egn) ; nyj huws bahowar eti9n styw-

s.); „æ huse skal være efter æ fæ! "20 rar (Agger); sæt9 do stot9 te nøf hus?

sagde fanden, han jagede æ gedebuk i

hans oldemors rov, Kr. Ordspr. s. 470;

a ka gåt læ dæ huws for æn nætas tij

skyl (Agger) ; ejendommelig bruges fit.

om huset i flere forb. i Vens. : maj i

huwsan, se Grb. 149. 37, 181. 18; „de

hejst, de huwsan fåmo" , 186.9; „én sleqi

tøs de célerpr får ol i huwsan^', 71. 4;

é toran no tor? — ja, di hd da sat ej

Sgr. II. 60. 336 (Lisbj. Terp) o: sætter du

hånd under kind? til horn; „ér a é nye

huks di bowar i?" — spøgende svar : ,Ja,

de hd ene ivat wænc!" (Vens.) ; i en skæmt:

a halt æn gowa, ræjn hus, ja så mæn
gow a så; mi hans so te rån o mi
væwil o mi kåk so o æ særifjæl , Sgr.

XII. 139. 339 (Sir); æ rø hus (Herning)

arresten, se hotel, hul 2. ; i mørke taler

i huksan i wehcar (Vens.) o: siddet i 30 bruges om huset: „ tolvben ", „tyveben'

hus i vinter; ved disse flertalsformer

huwsan og husan (Vens.), der bruges

iflæng, forstås i det mindste sine steder

andre folks huse; di hd så trapalt i

huwsan el. husan o: i gadehusene med
sladder; di snaka om a i huwsan; se te

læj i jet a huwsan; ved huksan flt. for-

stås: ens eget hus el. huse (stuehus og

udhuse) ; un Ijæt bl stear i huksan båda

„ fireogtyveben " el. lign. med hentydning

til antallet af de stolper, der bærer det,

se hundens navne; i gåder „virrevej",

Gr. GI. d. M. II. 132. 12; - i ævent. trylles

en helmissepande til at have skikkelse

som et hus, Kr. V. 232 ; huset forsvinder

pludselig og vedkommende står på den

bare mark, Sgr.V. 121, Thiele II. 89, jfr.

Maurer Isl. S. s. 6, Vedel Saxo III. s. 42
uw å ^j; di hor no i huksan o : er vel- 40 Stephanius s. 39. 42, Steenstrups Folkeviser

stående; huksan é gu o: er gode, nye;

wi hdr dia plas te dej cijst non stear i

huksan; de war dlar é bæ brøj i hila

huksan; selv om det er en eneste lille

ronne, kan det hedde huksan; huks synes

flt. i udtr. : a skal ene kom, i djær huks

så faq, ellers måtte der være sagt: djæt

huks; hwarqn huks é met! (Vens.) siger den
halte; de ær ei^an spøq, nær dær gor il

s. 290. 61 i visen om Marsk Stig, Gr.

DgF. III. nr. 145 s. 353. 67, Arnås. I. 24.

92, II. 377, Wigstr. II. 87 ned., Rolf Kra-

kes S. kap. 46, Krauss Hexens. 23. 24,

Hartland Fairy T. s. 170, Science s. 168;

advarsel mod et mosgroet hus. Efterslæt

s. 51 i ævent. om de tre råd (s. d.); hus,

som skal bygges, ses forud i varsel, M.

Skr. s. 33; huset er død af lungesyge.

i gamal hus (vestj.) fig. om gamle folks 50 se Kr. Molbohist. 9. 25-6; i et nyt hus

forelskelse: go fræ huws o hjæm, miste

alt, gå fallit; di wa wej ar o sæt æ huws
o dæn jæn æn (Agger) o : de gjorde en

svær stoj
;
„da hæqsan kam hjem, lo dér e

skal den , som først drager ind , dø,

derfor kastes hund (s. d.), kat (s. d.)

el. bone (s. d.) derind , Kr. IX. 60. 674,

J. K. 203. 146, jfr. Krauss, Bauopfer
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s. 19, Magyar Tales s. LXV, se Feilb.

Levende begr. s. 57, P. Bjerge, Aarbog
f. KuUurliist. 1892; skal levende dyr el.

plante føres til et nyt hus, må det mod-
tages udenfor huset af en af dets be-

boere og af ham føres ind, ellers trives

det ikke, J. K. 180. 17; når tømmeret til

et hus rejses, holdes rejsegilde (s. d.);

„aldrig så jeg så fast et hus", Kr. HI.

i et hus (D.); bælg på ærter (Salling,

Thy, Vens.); se 1. bælg 4, kodde; kærne-
hus på æbler og pærer (Vens.); se blæk-
brille-, griffel-, høle-, kjærne-, klinte-

kridt-, kræmmer-, kråse-, mie-, nåle-

orme-, peber-, pibe-, pille.-, pære-, snøkke-
stål-. — Jfr. Aasen, hus, isl. hus, itk. ; htsk

haus, eng. house; hyssel, hytte; høstak

se -s, hvortil -hus jævnlig forkortes
334 ned., VIII. 147, til manden, der boer lo smsætn. ; korn-i-huse-gilde, -grød; af-, af

P
i stenen; ellefolk opholder sig i bon
dens hus^ Kr. Sagn II. 30. m flg. 124. 142;
— en øgeremse, „huset, som Jakob
har bygget", de enkelte led er numme-
rerede, og den hele lyder: 10, her er

den hane, som gol om morgenen, der

vækked den præst med den pibede krave,

9, der vied studenten med pen og blæk-

horn, 8. der ægted den pige, der var

tægts-, arm-, bager-, barsel-, bi-, bindings

brand-, bru-, brude-, due-, el-, fattig-, fedt-

floj-, 3. fos, fram-, fæ-, færge-, fæste-, fåre-

gade-, gilde-, guds-, hakkelse-, handels-

hjorne-, horse-, hugge-, hunde-, hyrde-

honse-, ind-, kalve-, karn-, karte-, kink-

kjølle-, klammer-, klang-, klokke-, klyne-

knæ-, ko-, kodner-, korn-, kors-, kort-

krage-, krog-, kræ-, leje-, lig-, mark-
forlorn, 7. der malked den ko med de 20 ovn-, pinde-, post-, præste-, rednings-
krummede horn, 6. der stanged den hund,

5. der jog den kat, 4. der bed den mus,
3. der skar det mah, 2. der lå i det

hus, 1. som Jakob har bygget (vestj.);

el. 12. her er den sten, æ smæj stod å,

11. der skød den hest, æ rytter red å,

10. der sov ved den jomfru, 9. der

malked den ko med de krogede horn,

8. der drak det vand, 7. der slojt den
ild, 6. der brændt den kjæp, 5. der slowso
den hund, 4. der jawwed den kat, 3. der

bed den mus, 2. der skar det malt,

1. der lå i det hus, te Jakob har bygt

(Haderslev egn); er en oprindelig jødisk

påskehymne, se Journal of Amei'ican Folk-

lore II. 1889 s. 209, mange litterære hen-

visninger hos Gosquin Gontes pop. de Lor-

raine IL 35 flg. ; se guldæble 516.30; — når

tømmerværket af et hus blev rejst, holdtes

der tale fra taget, se Fb. Bondeliv s. 29 40

flg.. Fra Heden s. 90; jfr. Strackerj. I. 89.

— 2) husmandssted; han hår kon æn
hus (vestj.) han er husmand; haj hor el.

cejpr e huks te to c^r ; é huks mé jowr,

modsat e jowdløs huks (Vens.). — 3) hus-

holdning; hal hus mæ, får; de ær erpn

saq å hål hus, nær æn hår nåmt å hål

hus mæj (D.). — 4) familie; æn ska kin

æn søh hus o træj teti: æn fåswå'lt kat,

redskabs-, ret-, ryste-, rålings-, sadde-

sals-, sidde-, siv-, skage-, skide-, skilder-

skole-, skyde-, skytter-, smede-, snegle-

snot-, spotte-, spænd-, stakkels-, stald-

stam-, stude-, stue-, sule-, svine-, syge-

synge-, sørge-, te-, ting-, træsko-, tugt-

toj-, tørve-, ud-, ugle-, vagt-, vand-

venne-, Viborg-, vinkel-, vogn-, værts-

våben-, øksen-, ås-.

husar, no. husa'r æn -9r (D.) ; hak.

best. -m flt. 9r (Vens.) = rgsm., „sorte

husarer" o: lopper (vist alm.); jfr. ungarsk
huszar o: de tyvende, fordi af hver 20,

der blev udtagne til krigstjenesten, blev

én husar.

husarm, to. husarm (vestj.); huws-
qr9m el. -arm flt. -arøm (Vens.) — vistn.

mest i flt. di husarm (vestj.) de fattige;

jfr. mnt. husarmen flt., Sch. Lubb.

husarpulver, no. pulver til at for-

drive de „sorte husarer" (s. d.), semen
sabadillæ pulv. (M. P.).

husbehov, no. hushdhåw (D.) ; huws-
h9hdw e (Vens.) = rgsm.

;
„så ku di da

i demejst hrej te huwsh9how" , Grb. 28. 3,

så kunde de da i det mindste brænde
(brændevin) til h—

.

husbonde, no. håsh9n æn -9r (D.);

hosbon æn -9r (Agger); håsbdj i best.

æn skiran kakalåwn å æn fåknø't kwen &0 håsboj flt. -9r (Vens.) — 1) = rgsm.

(vestj.) — 5) gæmme til noget; hylster,

hvori det befæstes: æ hum (Mors) er

det firkantede stykke på ploven, hvori

langjærnet sidder; spadeskaftet stikkes ind

håsbdn ska sjæl vær hjæm (Fredericia

egn) o : råde i sit eget hus ; nær æ håsb9n

æ vretih o knap æ fø, ær æ tjæn9r9s tro-

skab snar læjøn (Kolding); a ska hen o
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yyjdr mi Jiåshsn æn håwdaw (Åle s.) o:

forrette min nødtorft; se onden. — 2) i

Angel nævnede kodneren (s. d.) den mand,

til hvis gård hans ejendom hørte: æ hufi

el. æ husbun; tidligere brugtes ordet h

—

også der i den alm. betydning (1). —
3) herremanden i forhold til hovbønderne;

„hqj hløw jaw9 uw, får haj skylc håsboj

fem slætdohr" , Grb. 65. 5. — 4) djæve-

len: „hwet9 djowdhns huws é de! der erio

ene ti9n jit krestdn m^sk derej! — å de

war e spæ bon — , di g, fem skul ^åk, niint

haj, ha in an hå.^boj" , Grb. 157.45. —
5) overmand; no ho han ænh fomn hans

håsbdh (Søvind s.) ; dær hor hqj fåt hans

håsboj får héj el. no hor haj fåt håsboj

(Vens.). — 6) ophavsmand til noget slet;

huætn ho wa håsbdn få de heJ9 støk arbi

(Søvind s.). — Jfr. isl. husbéndi; eng. hus-

band, ægtefælle.

husbondshold, no. i udtr. tcær

ori9r hosbonshål (Agger) o: tjene, ikke

være sin egen herre.

husbrand, no. husbran æn (Ager-

skov) ildebrand i et hus, forsk, fra hede-,

mosebrand.

husbrønde, no. huwsbréj (Vens.)

husbrand; se 1. brønde.

husbuk, no. == nisse; se Gr. Gl.d.M.

I. 138. U2 (Vens.); jfr. gårdbo.

husdjævel, no. husdoml æn (vestj.)

om en i hjemmet arrig kvinde, jfr. gade-

engel.

husdråber, no. husdrovdr flt. (D.)

tagdryp.

1. huse, uo. lune ; æ trædr hus gåt får
æ huds (Ang.).

2. huse, uo. hus (vestj.); huws -9r -t -t

(Agger, Vens.) — 1) = rgsm., låne hus,

ka do hus mæ ina't ? kun nt. ; me ma 40

hwicdn huws hæhr hæl ham (Vens.);

også intr. : han ær et te å hus mæ (vest-

slesv.), til at være i hus med o: han er

tvær, vanskelig. — 2) tale vedholdende

el. indtrængende med; true, irettesætte;

æ huwst da så læt^ mæ ham, te æ fæk
ham tej dr o leq æ skrp å (Agger); di

huwst me hær (el. her) få de, hon wil

ha de fatQ kdl; maj huwst mé hømri
får, de hørsn ha wat i kunt (Vens.).

husegle, no. huseqdl æn -eqhr (D.);

husæqal æn [-æqhr] (Thy, Mors); huws-
eql æn -dr (Lild s.); husekai æn [-ekhr']

(Angel) — istap (s. d.), se 2. egle.

husejer, no. husæjar æn -9r (D.)

= rgsm.

hus-ende, no. husæ'n æn -æ'mr (D.)

= rgsm.; sed i æn h— , sidde tilleje.

husere, uo. husi'jar -ar -9t (D.);

husi'J9r nt. ft. tf. husijr (Vens.) — 1) gå
omkring fra hus til hus med varer (alm.

Sønderj.); hon husi'jr i byj (Vens.) går

om, tigger, sladrer. — 2) behandle en

grovt og overmodig (D.); jfr. htsk. hau-

sieren; mnt. husereren el. huseren, Sch.

Lubb.

husfader, no. huwsfor i best. -fo9n

(Vens.) = rgsm.; ordet viger for „hus-

bonde", dette for „arbejdsherre" (Vens.),

se husmoder.

husfolk, no. husfålk flt. (D.) ; huws-

fålk flt. (Vens.) — 1) = rgsm.; folk i

samme lius (D. og vel alm.). — 2) hus-

mandsfolk; tvi er ene Mc an huwsfalk,
wi kane sont fo ro te å spel å'p som
gorfålkdn (Vens.),

husfred, no. husfræj æn (D.) ; huws-

fræd æn (Agger); huwsfræ æn (Vens.)

= rgsm. ; mé wel jan ha huwsfræ (Vens.).

husdragt, no. huwsdraqt æn best,

-9n (Vens.) =^ rgsm. ; den dragt, man går

i hjemme, omtr. = dawh klæ9r. Når
kvinder jé te sij (se gjQre), er de ikke i

h— , men simplere klædte; de tager først

h— på, når de er færdige med udenoms-
arbejder og sætter sig til at sy, spinde

el. Ign,

husfugl, no. spurv (Manø).

husflid, no. huwsflie æn best. -an

el. -flijan (Vens.) = rgsm.; fremmedord,

indkommet i løbet af den sidste snes år

;

de é ber å søsal mé huwsflie en å leq å

sow, lis9 låfi mé ér (Vens.); deraf: huws-

flisarbec é, -fårenaii æn, -lær9r i, -skul

æn, -ustehri æn (sts.).

husfuld, no. = rgsm.; æn husful

el. huwsful ofiar (Agger) et hus fuldt af

horn.

husgavl, no. husgåwl æn -gåwl (D.)

= rgsm.

husgulv, no. husgoh [ef] (Ang.) =
framgulv, et bredt, brolagt fag, omtrent

midt i huset med port for begge ender,

ofte tjenende til vognskur.

hushjem, udrbo. hushjæm! (vestj.)

råb til får, der kaldes hjem.

hushjorne, no. hushan æn -hamr
(Lb.) = rgsm.
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husholder, no. hushohr æn -9r do
A, -håhr de unge (D.); hushåU æn -ra
(Søvind s.); JmwshdUr æn best. -m flt. -dr
(Vens.) — 1) = rgsm.

; person, som styrer
Jiusholdningen; tvo mhos huwshoUr war
her ej få nys (Vens.). — 2) træstiver
ved et faldefærdigt hus (østj.).

husholdning, no. hushålnsti æn
(Søvind s.); huwshdUii i best. -i flt. -9r
(Vens.) — rgsm.: de ska mø te i huws-
hohrii, hwa der e så måm falk (Vens.).

husjomfru, no. husjomfro æn -9r
yestj.); huwsjomfru æn -dr (Agger);
huivsjåmfru æn best. -dn flt. -ar (Vens.)
= rgsm.; ^I teriksr knap åpd wb leh
huwsjumfrow" , Grb. 71. l.

'

huskannik, no. di huskamksr flt.

(Hovlbj. h.) husmandsfolk, ringeagtende,
huskat, no. =. rgsm.; „dl kat, bådø

hmvskat å lækat å ahkat å morkat wa''
me te hrøhp^' , Grb. 73, 29.

huske, uo.

Mwsk -dr -dt -9t (Ulvb. h., Lonborg,
Staby; Mors);

libwsk -9 -9t (Søvind s., Dover)
= rgsm.; a kaå il hbwsk 9t o: jeg har
glemt det; a hbwskdr 9t il o: jeg kan
ikke bevare det i erindringen (Søvind s.)

;

do håwshdr nåk et læn9r en fræ di nej9s

å te di mon, å de 9r enda' æn kart i

støk væj, Sgr. I. 220. 1217; „hwæm ka ^

håwsk ål ten?" så Hans Hwas, han håb et

ant å res te Wår at9r en få to sfcæhri
rø krid, o de glæmt han (vestj.) ; se huge,
hugse.

huskeseddel, no. hbwsksæjd æn
\

(Søvind s.) = rgsm.; seddel med op-
I

skrift på, hvad man skal huske.
|

huskjendt, to. huskæn (vestslesv.)
;

|

huwsc\i (Vens.) = rgsm. ; tiiwi tvår huws- 4(

cej (Vens.).

huskone, no. huskuw9n æn -kwomr
(vestj.) husmandens hustru, el. en kone,
som ejer et hus.

huskers, no. huwskås e best. -t

(Vens.); huskås æn (D.) siges om et

stadigt sygt el. afsindigt mske i hjemmet
el. om en arrig ægtefælle f. eks.; de ær
en stmp9r huskås o ha (D.); dæ slap di

får é stur huwskås! (Vens.), når f. eks.

en arrig kone, en fordrukken mand dør.

husk-på-mig, no. slag, lussing; ,de
var e præstkun med e klemm' (ildtang),

de kom o ga ham den „hows-å'-mæ",
Feilberg: Jydsk Ordbog.

le han lafV både syn å stemm'^ Søndorj
Årb. 1889 s. 54 (Sundev.).

huslang, bio. langs med huset, i

nærheden af huset; „honsene opholder
sig mest ved h— "; „han har meget
kram liggende ved h— « o: megen uorden
omkring ved huset (Ang,); jfr. plt. bi

huus lang gaan, Schutze II. 179.
husleje, no. huslæj æn (D., vestj.)

;

^huwslæj æn best. -9n (Vens.) = rgsm.;
heru-k di huj, do hdtåhr e9n huwslej!
(Vens.) siger man til en fjært.

huslejlighed, no. huslæjliqliijdd æ.n
(vestj.); huwslæjlihjæ æn best. -a« flt. -3r
(Vens.) = rgsm.

huslejre, no. huslæ9 æn -læ (Sunde-
ved); huslær9ii æn -ar (Ang.) — husstige.

huslig, to. hmh (Lindk.); huwsli
(Vens.) = rgsm. ; æn gråw hush kwinfålk.

huslighed, no. hushher æn (vest-
slesv.) = rgsm.

huslod, no. huslåj æn -låJ9 (Søvind
s.) husmandslod.

husly, no. huslyj (vestj.); huwsly
(Agger); itk. best. -a (Vens.); /ms/øj (Vejr.)

= rgsm.
; „guskdlbw fb husløjj" så ræw9n,

han saj omr æn har9 (Tåning).

huslærer, no. huwslær9r i best. -9n
flt. -dr (Vens.) = rgsm.

) husløg, no. huwsløq é best. -a flt.

-løq (Vens.); husløq æn (vestj.) — en
plante, sempervivum tectorum L. ; når den
lindes på taget, kan ingen hekse komme
ind og huset ikke brænde, jfr. Kr. IV.

407. 630, VI. 290. 364, Almuel. III. 33. 4;
Wuttke nr, 132, Aubrey Remains s. 167,
Nicholson, Yorksh. s. 124; saft9n å httws-
løq9 er é gåt ro imb hrénc (Vens.) mod
brændt skade.

husmand, no. huwsmaj i best. -maj
flt. -mejpr (Vens.); husman æn -mæn
(vestj., alm.) — en mand, som ejer et

hus, jordløst el. med jordlod under 1 td.

land
; JeJ da wa der i stwbr hbh9n huws-

mhj9r hbj9 samdl", Grb. 36. 14; de æ bæJ9r
å væ husman æ'po bi9n9n en gorman
æ-po kncBdn, Sgr. V. 32. 194 (Løgstør)

;
jfr.

Kjær, Stavnsb. s. 286; haj er ene bnc en
i huwsmqj (Vens.), kan gårdmanden over-
legen sige; „der kom a en h— for nær!"
Kr. Ordspr. s. 128, kan siges af den, som
uforvarende kommer til at træde på en
lort; spøgende siges til bcirn, når de får

træskoerne fulde af jord el. snavs: æ
44
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Jiusman gæmr æ gorman ud (vestj.) de

nødes til at tage træskoene af; i Angel

kaldes husmanden altid „kodner" (s. d.),

derimod har forhen den, som havde en

mand tilhuse hos sig (indsidder), kaldt

denne sin husmand; se husbonde; jfr.

Sgr. IV. 220. 683; himmerig s. 611. 16,

husfolk.

husmandskost , no. husmansMst
(D.); huwsmajskåst æn hest. -9n (Vens.)

— simpel og knap føde.

husmandsspecie , no. huwsmajs-

spesi een hest. -an flt. -ar (Vens.) en fem-

øre; se penge.

husmoder, no. husmumr æn (D.);

huwsmmr el. -mur æn hest. -mmn (Vens.)

= rgsm.; „så se huwsmun: di hdh^war

ene å ta så napt te9^ , Grb. 32. 63; huws-

mu9n sto sil får arbec9 (Vens.), se hus-

fader.

husmus, no. [}m9smu9S æn} (Ang.)

mus, som opholder sig i huset til forskel

fra markmus; se Gr. GI. d. M. III. 221,

jfr. Asbj. II. 165.

husmærke, no. bomærke (Sønderj.)

Mb. eft. Outzen.

husmønning, no. husmamti æn (D.)

;

husmøn æn (Søvind s.) = rgsm.

husning, no. husn9ri æn (vestj.)

husrum: dær æ kon let h— i dæn ggr

(vestj.); gi jæn h— å kast (Vlb.) ophold

i huset.

husnum.mer, no. i tim. : do tæJ9r

nåk fæjl å æ husnom9r (vestj.), vist tem-

melig alm., o: du tager fejl, kommer til

den urette; udtrykket sagtens nylig ind-

kommet fra Kbhvn.

huspande, no. Jmspan æn \_-9r']

(Fjolde) tagsten.

huspenge, no. optagerpenge for

løse kreaturer, Kr. Almueliv I. 13. 33,

14. 35.

huspige, no. huspiq æn -piq9r (D.)

en pige, der bor tilleje, f. eks. som
skrædderpige, altså uden at være i fast

tjeneste.

husplads, no. husplas æn (Fjolde)

den gronne plet ved den ene side af huset.

husrum, no. husrom æn (D.); hus-

rom vistn. flt. (Andst); husrom et (Søvind

s.); huwsrom æn (Agger); huwsrotn é

best. -9 el. -t (Vens.) — rgsm. ; hår Igum
husrom'^ (Andst) o: god plads i huset;

se hjærterum.

husrække, no. husrekd æn (vestj.)

— rgsm.

husråd, no. husrå æn (D.) ; huwsro é

best. -9 flt. -ro (Vens.) = rgsm., forsk, fra

doktorråd; ka é huwsro ene hjelp får

etplsk syqdom, så ka ddqt9ri hæhr em
(Vens.); se hjemmeråd.

husskade, no. husskar æn -skcmr

(Agersk.) en fugl, forsk, fra skovskade.

husstakkel, no. husståkgl æn (vestj.)

en fattig mand, som sidder i et hus.

hussted, no. husstej [ef] (Agersk.)

et sted, hvor et hus har stået; endnu

kan man finde hussteder på Lillelund

mark, Kr. III. 109, se også nr. 151.

husstige, no. husstej æn -9r (vest.)

stige til at bestige taget med.

j

husstodder, no. huwsstoddr æn -9r

\

(Lild s.) — husstakkel ; skul æn søb huws-
ro stbd9r go hæn å ryw æn swawlpen å hol

op te bqs d tgq9d 9po hans ælæ'ndiqa

hyt, så kom9r han i toqthus.

hustru, no. hustru æn best. -9n flt.

-9r (Vens.) = rgsm., bruges sjælden i

daglig tale undtagen spøgende om en

pige, der altid følges med en dreng, el.

spottende om en kvinde, der lever sam-

men med en mand udenfor ægteskab;

di føhs e, Ilsom Nét-Sakarij9s å hans

'io hustru; N— S— skal have været den

sidste „kjeltring" i Vens.; om ordets op-

rindelse af husfrue se Ark. f. Nord. Fil.

(forste række) I. 40. 200. 295, II. 158.

hustømmer, no. hustemar de (D.);

huwstemdv de best. -9 (Vens.) = rgsm.

hustørv, no. hustor9 æn — flt.(Fjo]de)

møntørv,

husvan, to. husivån (vestj.) = rgsm.,

kendt med husets indretning og orden.

40 husvej, no. husvæj flt. (vestj.) hus-

rum, huslejlighed ; di hår så let h— , æ
h— æ så dyr; han spurgte, om han

ikke kunde få busveje her inat, Kr. IV.

93. 137 ;
jfr. Aasen, veg.

husvild, to. husvil (D., Søvind s.);

huwswil flt. -wil (Vens.) = rgsm.; hgnt

i (Vens.); bonden gor bjærg-

manden h— ved helt el. delvis at rydde

hans boj, Kr, Sagn I. 153.568.571-74.577.

50 husvæg, no. husvek æn -veqa (D.)

ydermuren af huset; go ud ve æ h—

;

hwa æ de, dær ggr ron9n om æ husveq9

å sæJ9r: tip, tap? en gåde: tagdryp.

husværsel, no. hmvæs9l (Røgen);
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husvær9ls æn (D.) - husrum; vi hd så
j

hwons ivil dæj maj,? hous (> ,n>

I

let h— (Røgen); „si hinnor huuswærsel,
hør hinner røst«, And. Begr.

husvæsen, no. hmswæsm é hest. -t

(Vens.) = rgsm.; I,qj leq9r Mb huws-
wæsdut øw9r åpd nié.

hutier, bio. se hvilter.

hutle, uo.

hoM nt. hothi' (Holstbr.);

hotdl Jiothr Jwtdl (D.);

hutal huthr hutdlt hddlt (Vens.)
^— trygle og tigge til stadighed; du
står nu her og hutler altid, Kr. V.
"00; hotdl o jæn gcå til stadighed og

lurre på en; i Vens. : di huthr mé djæt
^saqdr, liandler ilde med; di Jmthr dem
ije-mdl som di ha hejst o : slår sig igennem
med besvær.

-hutlet, tf. se for-.

huv, no. se 2. 4. hug.
huv, no. Jmw æn (Liid s.) skråtag,

udbygning med halvtag ved husenden;
dær æ huw i wæjst9ræn mæ ten par al
muwr åj9r; i en remse: mæn dæ war
dkon jén pa spæmr (sparretræer) å huw
i beQ9 æmr; jfr. Aasen huv hak., tagryg,
kvist; SV. huf, top, hætte; se taske,

huvit, se hvorvidt,

huvorm, no. se hugorm,
hva, steo. se hvad.

r;oi

//l)l/>

hvad, steo. hm hwa hwans el. hwas
(Agger); hwons hans hons hos el. htm
(Vens.); hivans (Thy, Mors, Han h.,

Lild s.); hwåns (Heil. h.); ha hwas9n
(Sams): hwa (D., vestj.); wa (vestslesv.)

;

va (Agersk., M. Slesv.) ; vo va (Sundv.) — 1)
ordet bruges substantivisk sporgende:
a) alene: hwa? (Vens., Agger, Lild s.),

hwaj? (enkelte steder i Thy), hwa? (D.

war 9, do så?, hwons war 9, haj sd te

dæ? hons é dk tve 9? hvad er der på
færde? hwa (hons) so hqj? hwa (hons)
wet do? hwa skat de smgq å? o: hvad
skal det betyde? hwa (hons) skal wi
no ta å jør i? o: hvad skal vi gribe
til? (Vens.); i Vens. viger hons for hwa;
hwans æ de? hwans så han? (Thy);

io hwans el. hwas æ 9, do sæJ9r? (Agger);
' hwans æ dd, do se9r? (Han h.); hwans
for I te fø? — a wed ejt, hwans wi for
(Lild s.); A.: „hons e de' te?" — B.:
„de e te nar9r å fåråj9 dem. øw9r" ;
el. B. : „de k te å slo i rømn å dem,
dæ fret9r" (Vens.); A. : „hwa æ do ve
o law?" — B.: „æn før te o stek i æ
row o dæm, dæ spør!" (vestj.); før er
vist kun rimord; A. : „hons wel do ha

nde- te?'' — B.: „mæ- dærom!" el. A.:
„hwa war 3 do så?" — B.: „hgq we wår
lå9, dær stu i spå9, dæJ hår do tåd!"
el. A.: „hwa ær 9?" — B.: „i gro
dwærd!" el. A. : „hwa war d?" — B.:
„æn gro spar9!" (Vens.), jifr. Kr. Ordspr.
s. 539; ,ja, veed do hwans!« And. Frieri;

„hwa wa et, a wild sei?" And. Bars.;
hwåns war 9d do så? (Heil. h.); ha ær 9

do sæj9? (S. Sams); var æst do stin!
3o(Bradr.) o: hvor er du stiv! hwa så do?
hwa æ de hær? hwa! ær 9t dæj, Ham?
hwa Ham! de æ hin, vi vint9r o ålsam9l!
o: er det ikke H., som kommer . . .;

i forb. med et fho. sættes hvad først,

om der også kommer flere ord imel-
lem: a ved nåk, hwa de kåm aw
el. p; hwa wår 9t får? hwa ska do hg
9t i? hwa ska do broq 9t te? (vestj.);

her anføres en alm. overgang i fortæl-
veslj.), t^^a? (vestslesv.), w.» (N. Slesv., 4u lende stil: hvad pigen havde at gore'
M. Slesv.), vo? (Sundeved), va? (Ang.):
hvad behager? som svar, når man ikke
hører el. forstår et spørgsmål ; A. : „fiwg ?"

B.: „m gro ska!" — A. : „hons?" B.

:

„i gro tons, de sg åpå din nis å so:
hwa?" — „tons" (s. d.) er sagtens kun
rimord; på Sams bruges i denne forbin-

delse: hwassn? „er der nogen hjemme?"
— hwas9n? o: hvad siger du? —

hun ud til linden, Kr. V. 46; nå, hvad
degnen har at gore! — han kommer
om og får alt krammet af posen, Kr.
VU. 365; hg9 han så mam péy, te han
ka køJ9V dæn gp9 ? — Jg, hva ! han hd
ju fbt ndw9 mæ komn9n, å tu! så hd
han ju ås9 lont (lånt) (Søvind s.); i ud-
råb: hwa skam æ de hær! hwa Sapn
kom9r do liær æpr! (D., veslj.), jfr. htsk.

hwa! e do hær? ja, hwa (hons) owcPeowas teufel! osv.^ se Weig. II. 1 090 under
hva (hons) hæhs? hwa så? (Vens.). —
b) fulgt af flere ord el. i forh. til

en sætning: hwons jor haj? hos e de får
i sto9r? hvad er det for en mand?

wer og Aasen under kvat. — e) i en
afh. relat. sætning; „a homr (husker) 9

lis9gåt, som hons a h9stelt igor",GvhA .^•,

a we nåk, hwa (lu koimr ætdr! (Horn. h.),

44*
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Kr-. IX. 228; a ved rætsn gåt, hwa han

vel; no ka do sæj mce, hwa a ska gyJ9r!

dær ær eridn, dær ka ved, hwa de hær

ka hlyw te! (vestj.); di fåtå'l, ha di ha

ho9r; di west ent, ha de hæ sku sæj (S.

Sams); ejendommelig bruges ordet i re-

lative sætninger i visse egne af M. Slesv.

;

han kåm mæ æn hof sot fåtd, va (som)

han sqi, han haj te' tusk9 sæ, J. M. 66

dau mæ mi ejen ører, hwa te wæs han

ka gjør", And. Bars., o: hvad for vers;

jfr. Aasen, kvat, isl. hvat; htsk. was, plt.

wat, eng. w^hat; hvant, hvem, hvis, hvitti;

i-, uden-.

hvadformontid, bio. hwa'nsfumon-

tij (Thy) synes at betyde : hvorfor mon
egentlig?

hvadtiddags, bio. hwa'tidaws (Vejr.,

væn han så sjæl mast ha låw å tæj aio Agger) hvad tid på dagen, når?

dm, va jet (hvilket) han vil, J. M. 57 ; det

er det el. ham, hvad jeg mentte; jeg ved

ikke, hvad (om) jeg skal komme igen i

morgen, se Hag. 142.57; di pæri, va do

vet ha; æn didl, var æ ska it bostem så

now (Ang.) ; de not int, var (at) æ fa9r

kedk æt9r ham; han, va (som) dær vant

(manglede) æn flep a sin kusl (Valsbøl).

2) adjektivisk: hvad for en, hvordan

hvafor, bio. se hvorfor.

hval, no. se hvæl; uo. se hvælve.

hvalbenet, to. krumbenet (Ang.);

jfr. Schiitze, wallbenig, med udad krum-

mede ben; burde vel som Mb. har det,

skrives: vallbenet; htsk. wallen, bevæge

sig bølgeformig.

hvalbro, no. se hvælvbro.

hvalfisk, no. hwalfesk æn — flt.

beskaffen : hwa falk ær 9t ? hwa ti wår dt P20 (vestj.) ; hak. best. i = flt. (Vens.) ; hwal-

hwa daw ska 9t så vær? a fåstå'j hij9l

gåt, hwa falk de wår! (D., vestj.); wi

ka wenc ham, hwa da de ska wær (Vens.)

;

„fåtæl, hons ldJ9r ha 1 så?'^ Grb. 5. 6;

,jhrew9n (brændevin) å parfka å hons

onc de war åpå bowr9" , Grb. 3. 33; uha,

hwa høcpr! (D.) o: nej dog, hvilken

mængde bøger! — hv— andet: hwa
ant? (D.); — hv— da: hwa da! (D.,

fhk æn — flt. (Søvind s.) = rgsm. ; æ
hlow slåk9n a æn valfesk, J. M. s. 67;

hvalkæber undertiden brugt til ledde-

stolper, Kr. Almueliv II. 82, også Ribeegn;

hjælpes i vandet, Kr.V. 152, Gr. GI. d. M.

II. 6, Efterslæt s. 1 1 7 : er herre over de

andre fisk, Kr.V. 158; prinsen sluges af

en hv— og skærer sig ud, Gr. Æv. I. 61

;

hvaler bærer slottet over havet på deres

vestj.); — hv— ellers: hwa (e^sa;* 30 rygge, Gr. Æv. 11.14; i Hald sø er der

el. hæjs9n (D., vestj.); — hv— enten:
j

to store hvaler, når de vender sig, stiger

hwa ant9n han kom9r æhr et, så ær a' vandet pludselig, Kr.VIII. 63. 123; se Aasen,

liqglå! (D.); hwa enc9n di krehhr hæh
!
kval, isl. hvalr, hak.; htsk. wallfisch, eng.

krabhr, så ska di hæni'r (Vens.); — whale; se Jonas, 0.

hv— for: hwons æ de får i mqj^ hwa
(hons) få høqsr løst) do ? hons få no nm ?

(Vens.) hvad for (noget) noget? „hons é

de da får i jej?" Grb. 8. 20; htcans for

æn dar (Lild s.); hwans fu9r (Thy);

hvalle, to. se hvællig.

hvalli, no. se hvælving.

hvalp, no. hwalp i best. -/ flt. htvalp

(Vens., Mellerup); flt. -3 (Søvinds.); hwælp

æn hwælp (D., vestj., Thy); flt. hwælp
hwans fb noj? (Agger); hwafår? hvor- -jo (Agger) ; væhp et væhp (Ang., Fjolde);

for? hwa få nåw9t; hwa ær 9t få nåw9t?
\
vælp et vælp (Åbenrå, Bradr., Agersk.)

hwa ær han får æn jæn ? hwa ær 9t får — 1) = rgsm. ; en hunds unge ; o leq

æn jæn ? hwafsn jæn ær 9t do vel ha ? hwælp (D.) få hvalpe ; han æ som æn
(D., vestj., Agger) ; hwafår 9n jen el. hwa

få jen ? hwa få now9j ? hwaf9n si ? hvad
for en side (Søvind s.); va får æn 1cu9l,

el, va ku9l? {BvdiåT.); — hv— nu: hwa
no! om han hlow hen? (D.); — hv

—

om: hwa om m tu fat d hjalp hwar-

aJ9r å ene stu å so åpg d! (Vens.); —
hv— som helst: hwa som hælst (D.);

haj e gåt fåné'w9 mé hwasomhælst wi
sét9r ham. te (Vens.); — hv— så: hwa
så? (D.); — hv— til: „a ha høer i

nap9t vælp (Sønderj.) o: arrig, knar-

vorn; i et stednavn: Hwalplund gåjståq,

Kr. IX. 133.355 (S. Omme s.); Hvalp-

sund i Louns s., Gisl. h. — 2) en stor,

tyk person, der lægger sig meget ud;

sik9n æn hwælp de ær (D.) kan siges

60 om en usædvanlig stor hest el. ko ; dreJc

æn htvælp (sts.) drikke en stor puns. —
Herhen kan vel udtr. føres: dæM Blæs-

hjær9 hwælp ska nåk at9r dæj! (Ginding

h.) = du er doven, forklares af, al for-
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valteren på gården Blæsbjerg engang
kaldles æ Bl— hwælp og var sireng med
at jage folkene til arbejde. — 3) alm.

skæo. til yngre personer af ældre; ve do
sifa, te do skropdr aw, din hwælp ! (vestj.)

;

i li niswis hwalp (Vens.) en led, næsvis

hvalp. — 4) øllet er fuldt af hvalpe:

hvide gærklatter (Lysgd. h., Levring s.),

se sandemænd
;

jfr. isl. hvelpr, hak. ; mnt.
welp, Sch. Liibb. ; eng, whelp
muld-.

hvalpe, UG. hwælp -dr -H (Lindk.)

lægge hvalpe, om tævehunden.

hvalperov, no. hwælprow æn (D.);

hicælprow æn (Agger) i udtr. æ mon
ræmr q 9n som nåwd h— ; ;^ist også

skæo.^ æn æ så glat som æn hwælprow
i æ æn (Thy).

hvalregne, uo. se hvælvregne.

hvalrig, to. se hvælvrig.

hvalsben, no. ,stø]pern' var af det

hvide hvalsben", Kr. 11. 184.8; hwalros-

tand ? se Kaikar.

hvalsfinne, no. hwalsfin de (V.Ved-

sted) ; hwalsfin (de gi. Darum) — 1) fiske-

ben, hvalens opskårne barder. — 2) hwal-

fej (Hjoning), e støc hw— ; — hvalskjæl;

hwålsfen æ got å gi syq høwddr (Lild s.).

hvalskjæl, no. hwålskæl æn — fit.

(Agger; Fjaltring, Hjorringegn) det kalk- 3o

agtige rygskjold af en sepia art, der til

visse lider i tusindevis driver op på vest-

kysten, jfr. hvalsfinne, hvalspyd, krageost,

mareskjæl.

hvalspyd, no. [hioalspy^ (Hjorring)

= hvalskjæl.

hvalstien, no. se hvælvsten.

hvalvand, no. se kvalvand.

hvan, bio. se hvornår.

hvankelsindet, to. se kvankelsindet. 4o bio

hvans, steo. se hvad.

hvant, bio. se hvordan.

hvar, steo. se hver; bio. se hvor.

hvarre, no. se vad.

hvarre, no. hward æn -dr (Agger)

en art flynder, jfr. isl. hverfa no., fælles-

navn for flynderarter, der er „forkert-

vendte", o: har ojnene på hovedels ven-

stre side; se hvarv, hverve; pig-, slet-.

hvarrel, no. se hvirvel.

hvarv, no. hwmy æn best. -an fit.

-dr (Vens.) — 1) såvidt jeg har kunnet

sedes, når det var vejr lil i !; k-' in.d

dybsvåd, for at sammenkalde badiagene;

i Hune sogn rejstes et sådant mærke ved

1) Hvarregård for beboerne i nærheden
af kirken, 2) Pirupshvarre for Pirup, 3)

Krathvarre for den nordlige del af sognet

;

J. Saml. III. 40 nævner Høgenhav Hvarre

n. 1. K.iiHlcstederne i Råbjærg s. — 2)

på Holmsland skal siges : o gøjdr æn hwarer
se hunde-, 10 o : et stort arbeide (?), hverv?. Aasen

har kvar, i betydning af kreds, ring ; isl.

hvarf itk., et skjul, med henvisning til

hverfa; om det jyske ord har noget at

gore med denne stamme, er mig uklart,

-hvas, se hvis-.

hvas, to. hwas (D., vestj., Vens.); flt.

hwas (Agger); flt. hiiqs el. hwas (Søvind

s.); vas (Agersk. sj.) — rgsm. , skarp,

ru, om skærende genstande; æn hvas
2oknyw (Agger); „vel „hwas^ et, så ska

få sagen oplyst betyder h— et tegn, en

stang med en kurv, der i ældre tid hej-

„stærk'^ !" så æ kål; han brugt æn slow

hjoli, Sgr. II. 109.514 (Fly); især bruges

det fig. : noj hwas tvæjh (Agger) hårdt

vejr ; æ vintdr æ hwas (D.) ; hun æ hwas
i æ mon (Agger); æn h— kål, kwin (D.);

„haj ser sdnt no hvast", Grb. 31. 44, jfr.

Kr. VIII. 101. 188; jfr. Aasen kvass; isl.

hvass; se hvæde, hvæs, hvæsse; nisk,

skarp; bid-, skjære-.

hvassen, steo. se hvad.

hvat, steo. se hver.

hvat, bio. hwat (vestj.); de kam så

hw —
,

pludselig, overbrat; do hehdwdr et

å tådrså h— , så hastig; „a smør hvv'æt,

a lævver let", Kr. IV. 225, hører vel også

herhen : jeg smorer rask
;

jfr. Aasen, kvat,

frisk, modig, fyrig, isl. hvalr.

hvavs, lo. se vavs.

hve, no. se hvede; uo. se hvæde;
se hvor.

hvebber, uo. se hvibbre.

hved, se hvidde.

hvede, uo. se hvæde.

hvede, no. hwe best. hwei el. hwH
hwhn hved; de hwe (Vens.); hve de

(Hjelmsl. h.); best. -9n (S. Hald h,, S.

Sams) ; hwed de (Mols, Agger, Thy, Bjerre

h.); hwei de (Silkeb., Vor h.); hver de

(Vejr.); hwæd de (D.); ver di (Sem, Ager-

so skov, Brader.); ved de (Sundev.); vid de

I

(Ang.) — 1) = rgsm.; en kornart, triti-

I

cum; mof hvæd (D.); mand vær (vest-

slesv.); når goi ver (Agersk.); wi æ we
å so hwe, hwei sto gåt ijg'r (Vens.). —
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2) boghvede (Randers, Silkeborg egn og

vesteregnen); jfr. vinter-; æn skal et

ruwds æ hwæd, imn de komdr i æ lå;

æn uka høst hwæd, nær de æ som æn
spraqM hon (vestj.); se Kr. IV. 280 ned.,

IX. 36. 388. 393; jfr. Aasen kveite, isl.

hveiti, SV. hvete; htsk. weizen, henføres

til et littauisk ord, beslægtet med hvid,

se Weig. ; bog-, siberie-, vinter-, vræg-,

vår-.

hvedeager, no. hwædaivdr æn (D.)

;

htve- el. liweaqdr i best. -i flt. -gij'ar (Vens.)

— rgsm.

hvedeaks, no. hwædåws æn — flt,

(D.) ; hwe- el. hweaws é best. -t flt. -aws

= rgsm.; også: hwædwep (D.).

hvedebaj , no. hiveddhaf æn (Ran-

ders) et hvedebrød.

hvedebasse, no. [litveihasi] æn (Gjern

h.) ; hwedbasi æn (Mds. h.) — 1) en hvede- 20

kage. — 2) junibille, rhizorogus solstitiahs.

hvedebrød, no. hwærdhrø de æn
(Vejr.); hwædshrø (D. , vestj., Agger);

hwedahrø et (Bj. h.); hwørdhryjd (S. Sams);

hwebrøj de (Vens.) ; værdhrø æn de (Ager-

skov) — rgsm.; vel mest som samlings-

navn, et enkelt brød hedder hvedekage;

de æ syn å gi haqdrhon hiværdhrø (D.,

de gi.); æ hwæddhrø daw (D.), no ér 9

1)10 kåstdv én 5 øra.s hivekaq? (Vens.);

jfr. grovbrød, grovkage.

hvedeklid, no. hwædklij flt. (D.);

hwedklri dæm (Agger) = rgsm. ; se hvede-

kage.

hvedeknager, no. i en stedremse:

Sjørup hvedeknagere, Kr. 1 34. 357 (Strand-

by s. ved Løgstør), se knage uo.

hvedelev, no. hvæjdlow æn (Lysg.,

10 Hovlbj.) hvedekage.

hvedelæder, no. hicedlejdr de (Lild

s.) hjemmegarvet læder; åm di oså æn
sjahn gåii hår låd æn øqhuj i kalk å

salt å grow rowmil for å law hwedlejdr

g te pléjlbofbr d kaskidsæ dså te dawh
dræt (seletoj) (Lild s.), se 4. bede.

hvedemel, no. hwædmyjdl de (D.);

hwæd9myJ9l de (Agger); htvemjél de best.

-t; betonet: hwemidl (Vens.) = rgsm.

hvedespire, no. ung hvedeplante;

kan man i Maj med udstrakt finger nå
to hvedespirer, så har det ingen nød
med den sæd, Kr. IX. 36. 385.

hvedestodder, no. sidste neg af

hveden (Vens.).

hvedetrold, no. hivedtrål æn (Mds.

h.) boghvedens sidste knippe, se gammel,
gonnis.

hvedetvebak, no. hwædtwehak æn
nåk fåbi'c mé hwebrøsdaw9n (Vens.) den 30 -ar (D.) = rgsm.; forsk, fra pelmyls-

første tid af nygiftes samliv.

hvedebrødskasse, no. hwed9brøkqs

æn (Lild s.) bod med udsalg af hvede-

brød på markeder, se hjærte 2.

hvedeJØLaver, no. flt. hvedeklid
; „hon-

kati gne p)0Jt9rn (poterne) i hwe-flaw9r"

,

Grb. 72. 12; se flave 3.

hvedegodt, no. hwæhgåt de (Vo-

rupøre) = hvedebrød; a håd æn hepl

sæ^fid a jæm hw— , Kr. IX. 169.2.

hvedegrød, no. hivehgrod flt. (Ran-

dérsegn) boghvedegrød; „men båre vi så

et fo di gue hvedgrød' sweien!" And.
Bars.

hvedekage, no. hwekaq æn best.

-9n flt. -9r (Vens.); htved9kdq æn -kaqpr

(Mors, Hads h.); hvæd9kåq æn -kaq9r

(Hmr., Agger); hwær9kåq æn -kaq9r
(Vejr.); hwædkåq æn -kaq9r (D.); verkgq

æn -kaq9r (Agersk.) — et brød, bagt af

hvede; æn hwekaq (Vens.) er et stykke

bagerbrød, fællesnavn for alle slags 2-,

5-, 1 O-øres kager, der købes hos bager;

alm. vittighed til bagermanden er: hiva

twebak, som er af bygmel.

hvedevippe, no. se hvedeaks.

hvedeål, no. hwædgl æn (Holmsl.

kl.) en slags ål = sølvål.

hveg, no. hweq æn (Thy, Lild s.)

;

itk. (Vens.) — tvivl, vaklen i beslutning:

de æ dær eri9n h— åm; dæ tvår etl^n

h— (Thy) det kunde ej undgåes; han
ær i h— åm 96 (Lild s.) i tvivl; do ka

40 wæ wes åpå, de haj se néi, de é dér

e9n hweq we (Vens.) o: ingen tvivl om;
a war i hweq, åm a sku sæl følt hæUr
ene (sts.) ; de stu åpå é hweq (sts.) o

:

det stod tvivlsomt; jfr. hvege, hvingel.

1. hvege, uo.

hiveq -9r -9t (D.. Lb.); ft. -96 (Thy,

Mors); hwceq (Hmr.);

hweq -9r, hweq el, hweq9r, hweq9n (Vejr.)

;

hweq -9r hwéqt hwéqt (Lild s., Vens.)

;

I hweq -9 -t hweqt (Søvind); ft. tf. -9t

(Elsted);

veq -9r veqt veqt (Agersk,) —
1) vakle med langsom bevægelse (trs.,

intr. Søvind s.), vifte frem og tilbage,
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som et lys i træk, som blæst om et hus-

hjorne: æ l^s hweqør; do mo et go d

htoeq så9n mæ de ly^s (Mds., OJjern h.);

do hweqdr æ. l%s hæn (vestj.) øder det

ved ;il gå med det; se hveje; æn pros

æ guwdj nåk te å hweq mæ (Andst, Gjern

h.) gå omkring med i huset; æ vin hwe-

9r (D.); dæ wa son æn hweqdn åm we
æ hjorsn (Thy) blæst; hertil kunde hen-

hvegosindet, (o. hiceqsemd (Thy)
vægelsindet.

hvegesom, to. hueqsom (Vens.) tvivl-

rådig; de æ htoeqsomt, om a komdr, tvivl-

somt; saq9n é no hiveqsom.

hvegevind, no. hweqiven æn (Thy)

en kastevind.

hvei, no. se hvede, ved; uo. se

I

hvæde.
føres tig.: de hweqdr få mujdu (Vens.) to hvej, no. hwæj æn -dr (Mds., Lysg.

del står mig for munden == de stg liq

å hweq9 få' mæ (S. Sams, Vens.); sto å

hweq æt9r (Løgstør) kikke, spejde efter.

— 2) færdes urolig omkring, om msker
og dyr: htveq i æ tyr (D.) være urolig

i tojret; ja, så vel dær hiveq9Sfnøj om æ
skæhr/ (Lb.); fian }itveq9r gat får æ fø
(Vejr.) ; han æ gow9 te o hweq (Lemv.)

o: er om sig for at få arbejde; hweq

h.); Itwæi æn (Holstebro) — hvirvelvind;

del var ikke uden en hvej , så var det

hele forbi, Kr. IV. 247 o: det for forbi

som en hvirvelvind; se 2. hvege; om-.

hveje, uo. hwæj nt. ft. tf. -ar (Vejr.)

hvirvle, om vinden, se hvege.

hvejer, no. hwæJ9r æn hest. -9n

flt. -ar (Vens.) et vifleværk i en mølle

til al skille sløv fra korn, skaller fra

får o kyJ9v æn par gris (vestj.) rejse 20 gryn, se hvejre, hvere, vejr.

vidt og bredf; ka do hweq (Lb.) løbe i

rundkreds på skojter; de hår a hweq9t

om i mand tiJ9r {Lys^å.)-, han hweq9r så

moj (vestj.) er rastløs, rejser meget; a

hweq9d fudr æn (Mors) bojede mig tilside

for ej at rammes, f. eks. af en sten. —
3) være urolig og tvivlrådig i sindet; de

hweq9r for mæ (Lild s.); de hweq9r a

ene om (Vens.) er jeg ej i tvivl om;

hvejn, no. se livene.

hvejr, no. hwæjr æn (D., Sall., Mors

;

Andst) ; hak. (S. Sams) ; flt. best. hwhj9r9n

(Søvind s.) ; hwer best. -9n flt. hwer9r

(Vens.); vær et vær (Agersk.); væ9 et

(Sundv., Ang.); væ9r et (Bradr., Fjolde)

— det gaffeldelte træstykke, som er ført

igennem det stykke tømmer, der udgor

akserne til de to bagerste hjul på en

præsten hvegede jo et lille korn ad det, 30 arbejdsvogn
; „å kusk9n han saj åpå

Kr. Vil. 165, O: vidste et ojeblik ikke,

om han vilde ; Dr. Nielsen, U. Bl. L 243,

henfører første del af bynavnet Hvejsel

til denne stamme; jfr. Kalk. II. 314, hvege,

Aasen, kvika, isl. hvika, Rielz hveka;

hveje, omhvej.

2. hvege, no. hweq æn -9r (Mors)

hvirvelvind; se hvej.

Hvegebjærg, no. forblommet udtr.

:

hwæj9r9n å tut" , Sgr. I. 125. 444''-, XII.

2. 8 tig.;

cæhridn sa å so på de wærk;
låywun jik istøc9r, mæn hwer9n tva

stærk;

hywl å hæk jik øw9r æn tuw,

cæl9ri9n wek9 me her høwtåp9 luw

(Vens.), gi. vise;

jfr. hverre (hvejr) Kalk. s. 318^ i Sæland:

ho do wat åpå Hweqbjer9? (Vens.) deri 40 hverrel ; se 2. hvere 2, stavær.

ligger opfordring til at gå omkring, gore

sig umage for at finde el. erhverve noget,

som er mistet, el. man mangler.

Hvegeholm, no. Hweqhålm (D., vestj.)

i det forblommede udtr. huw9 o H— o

ha liænhålm i fåpa'qtn9fi (vestj.) : flytte

fra sted til sted, også å bøq åpå II—
(Vens.) bygge på del uvisse, f. eks. om
unge folk, der gifter sig uden at have

1. hvejre, uo. hwæj9r hwæj9r ft. tf.

hwæjr9 (Vens.) skille korn fra avner og

støv; se hveje, vejr.

2. hvejre, uo. hioæjr -9r (Mds.) ; nt. ft.

tf. -9r (Vejr.) råbe, skrige, synge med
hoj røst; go o hwæjr (Vejr.) synge skri-

gende; søy te de hwæjr9t (Hornborg s.);

om honsene: skrige mod blæst (Hvejsel);

htva stor do å htvæjr9r æt9r ? (S. Hald)

:

fortjeneste el. bolig; di war åpå Htveq- 50 råbe skingrende, el. gabe sansesløst op

hålmi (Vens.) o: var i uvished om. i luften; i Holstebro egn siges om kvæg:

hvege-ild, no. hweqil (D.) lygtemænd, stp o hwæjr, når kreaturerne står uden

hvegelsindet, to. hweq9lsenc (Vens.) ; at æde, jfr. 1 . hejle, se hvælre.

htvæq9lsem (Agger) — vægelsindet.
|

hvejrehone, no. /wog/rAow flg«(Bj.h.)
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sladdertaske; kvinde, som idelig synger

el. råber; jfr, Nyrop V. Sk. s. 88.

hvejrskede, no. hwejrslijd æn -9r

(Mors) hvert enkelt af de to krumme
stykker træ, der tilsammen udgor et

hvejr (s. d.).

hvejrtræ, no. hwæjrtræ (Rårup) =
hvejr (s. d.).

hvejs, no. se hvæse.

hvejsel, no. hwæjsdl^ æn støk h—
el. hwæjs9lrør (vestj.) weichselrør til piber,

skud af prunus mahaleb.
^

hvejsk, uo. se hviske.

hvek, steo. se hvilken.

hvelstjen, no. se hvervesten.

hvelsyg, to. se hvirvelsyg.

hvem, steo. hwæm el. Jmæni (Vens.)

;

/iM?(Km (Agger) ; hwæm (D., vestj. alm., østj.);

hwæn (Andst, D.); væn el. væn (Sønderj.)

— 1) spørgende steo. ; hwæm el. hwæn
ær dt ? (D.) ; væn æ de frå ? væn æ de te?

(Bradr.); hwém e\. hwæm er haj? hwæm
ga do 9? hwæm er d, de hoimr ? (Vens.)

;

ejeform: hwæns? {yes\l].)\ htris(D.)', hwes

(Vens., Heil. h.); hwés (Søvind s.); væns

(Agersk., M. Slesv.); også kan høres:

hwæm si hoq ær dt? (D.); på sporsmålet:

„hwærn?' kan afvisende svares: „slekdn

færn! (Thy); A.: hwæm ær dt?" — B.

:

„de æ ham, dæ køs æ hoqdt (boghvede)

hæn ifym- !" (vestj.) ; el. A. : ^hwæm hå

gowr de?^' — B.: „de æ da ek dæ', dær
hå gowr dr, kaé æ hør !" (Agger) ; A.

:

„hwæm e do?" — B. : „a é Terkels skn

frå taqhati" (Vens.). — 2) relat. ; a ved

nåkj hwæm dær komsr iawtsn (vestj.);

væn dæ så kåm jern mæ mest pær^, dæn
sku ha æ stawn, J. M. 53, — 3) = gid

:

hwæm vi enda wa hjæm! (Søvind s.) o:

gid vi dog var hjemme! — Jfr. Aasen,

kven; isl. hvern, hveim; hvad, hvornår; i-.

hvemsager, no. se hvoddemsager.

hvene, no. hwen el. hwæn æn -dr

(Vens.); hwæjn dæm (D.); hwijdn æn
hwimr (Heil. h.) ; hwin æn (Søvind s.)

;

ven æn = flt. (Agersk.) — fællesnavn for

hoje, stive græsarter, agrostis L., vistnok

i vesteregnen især canina L. ; aira flex-

uosa L.(Vens.) ; enodium coeruleum, Gaud.

(JylL), se J. T. 11. 77.280; i en remse

„de rændr" , so Pjæ Hwændr (Vens.); læ

her én hwén, ji her en hetd hwen te

(Vens.), udtryk fra høslætten o: tage et

strå til, fortsætte arbejdet med leen;

dernæst om andre ting: bomran skul ha

hat én hetd hwen te, o: være bedre

brændte; a ku nåk skon, de de ku wæ
tvånskdh få mæ å få aqdn (ageren) op

(plojet færdig) edn awtdn; mæn så læt

a hér én hwen, å så jik d, ... så lod

jeg hende (se 1 . hun 5) en hvene o : så

satte jeg fart på, og så gik det; jfr.

Aasen, kvein huk.; sv. hven; messing-,

in pibe-, rug-.

I
hvenegræs , no. J. T. 9 , agrostis

canina L. (Vens,).

hveneknop, no. se hvenetot.

hvenelime, no. venlijn æn -limdr

(vestslesv.) ; hwæjnlim æn -limdr (D.) —
kost af hvenegræsels (agrostis) strå, som
hyrderne binder og giver deres mad-
moder; de bruges bl. a. til at feje loen med.

hveneret, to. vemrd (vestslesv.) fuldt

20 af hvenegræs (agrostis); æ hø æ v—

.

hvenestrå, no. hwinstrp et (Søvind

s.) == hvene, agrostis L.

hvenetot, no. hwæjntåt æn -tåt (D.)

tot af hvenegræs, alm. i moseenge, =
hwinknop flt. (Holslbr.).

hveps, no. hwows el. hwæws i best. -i

flt. hwæws (Vens. ; Thy, N. Sams) ; hwæws
æn -dr (Mors); hwews æn -dr (Lyne s.);

I

hwowsi æn (Vind); hwows æn -dr (Ha-

so dersl.) ; vows æn -d (Sundev.) ; hivejjs æn
-dr (D.); htvæps æn (S. Sams); hwæps
el. hwæws æn -d (Søvind s.) — 1) hveps,

humlebi (N. Jyll.); hver stor, langbenet

flue el. insekt, man ellers ej ved navn

til (Vind s.) ; humlebi (Søvind s.) ; dæm,
dæ vel i bl hwold å snows, fim hicæwsd

i som (Tåning). — 2) guldsmed, libelle,

et insekt (Haderslev, N. Slesv., Strelluf).

— 3) om en pyntet pige; „han længtes

40 ætte, hun sku lest sæ astej (dø), såen le

han ku få en ong livæus", Ferien s. 4;

person, som er meget om sig, griber

efter alting; de er i unddli hwows ! (Vens.)

om en person, der farer sansesløst om-

kring; jfr. Aasen kvefs, htsk. wespe huk.,

eng. wasp, lat. vespa; ginning, hvevse.

hvepsegal, to. hwæwsgal (Thy)

bremsegal, om hesten.

hvepserede, no. hwepsre æn -dr

so (D.) ; hwæwsre et -d (Søvind s.) ; hwows-

el. hwæwsréj é, best. -a flt. -dr (Vens.)

= rgsm. (D.) ; humlebo (Søvind s.).

hver, no. se hvede, hvejr: uo. se

i hvæde.
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1. hver, to. hwer (D., Malt, Vens.)

hastig, let fornærmet, forvirret: æn h—
Ml (Malt); h— i æ hum (D.), ligeså:

h— a' sæj, rask til al røre sig; h— i

hwot (Vens.) forvirret; jfr. Aasen, kverv,

rask, hurtig i sine bevægelser, isl. hverfr;

hvere, hverve, hvår.

2. hver, steo. hwær, hwqr, foran voka-

ler og h; hwæ, hwa, foran konsonanter,

hwarq-J9r el. hivær(^-r el. hworc^'r, ejeform

:

htcærq'rss; hwara:J9r9s hwærq'J9rs (Vens.),

men alm. : di tu i hwarqj9r djær MJdr
(sts.); „de ku wær e leh stréq imæl
hwat hæU hwat dåc jan (le), ja, skul 9

tref, de tre jan imæl fole (fulgte) hwer
ar, så . . ." Grb. 36. 21; væra-å9r, eje-

form: -9S (Agersk.); i Ang. kan ordet

smelte sammen med et forudgående fho.

:

itk. hwat, se hveranden (Vens.); hwær, io di fuUs nm-fdramr, de fulgtes med hver
htcæ (D., vestj.); hwær, hwæ (Sovinds.);

væ, vær itk. ræt (Ang., M. Slesv.) = rgsm.

;

hwær or, uwr, awt9n ; hwæ næt (Agger)

;

de iva hwæ hwbl så stow9; hon ga Mm
bon hwæ niélmaj så ttjk (Vor h.); han
ga hwæ skral så stuw9r (D.) o^: det ene
efter det andet; ta mæ hwa støc, hvert

stykke; hioar ywhlek, te ænhiva tic, hwa
niånt, hwqr or (Vens.); „dram9n di hwat

andre ; di hæhr modl a'f9ran9r, de holder

meget af hverandre, også: ve-f9ran9r; i

M. Slesv. bruges også: ena'mr; law di

no il ku hlyw kla9r mæ 9na"h9r om,
væn dæ sku ha æ stawn, soj di te'

9na'n9r . . .", J. M. 54. IV.

hver dag. — 1) hwæ då, hwær
åtds el. åt9nd9s då, hwæ fjåwt9nd9s, trej

uq9s då (Agger); hwa da (Vens.); hwæ
stæ bløw hø" , Grb. 10. 65; „hwat såm9r2odaw (D.). — 2) hwædas, hverdags; hwæ-
knap hen åpå, hæU knap (tidlig) hwat
wuwr" , Grb. 12. l; hwat hu hb set sej

(Vens.); hwæ få sæj, hwær især (D.);

hwæ nat, gåfi; hwær si sin, løst, di ska

hwær ha jæn; hwær som hwær el. hwær
som hwær (D., vestj.) den ene såvelsom

den anden; idag måtte de komme ind i

salen og danse hver og hver, Kr. V. 103
o: allesammen; hwæ daw, hwæ man,

das kleJ9r, bruq (Søvind s.); te hwqdas
brug, el. haj9l (Vens.); hwqdasarbec é

hest. -9 (sts.).

hver dem, steo. hver af dem; nær
gés9n had fot tow skip9r haw9r hwær dæm
(Lild s.); di fæk æn dåUr hwæ69m el.

hwædæm (Agger), jfr. Jyll. s. 375. øv. ; se

hver jer, -os.

1. hvere, uo. kun i nt. : de hwer9r
hwæ få sæ ; hwæ støk; glds. hivæ kpn^oswæt (Vens.) vinden kommer i hvirv-

lende stød; herhen hører sagtens udtr.

;

o : altsammen ; i en ejendommehg form

:

vi hd9 tow hwær9, vi har to hver; vi

hp9 li man9 hwær9, også: hwær9 jen,

enhver (Søvind s.); vær æn gudo'ml9st9

daw o: hver eneste dag; væt let, hvert

lidt o: hvert ojeblik (Ang.); vær man,
[vært] år (N. Slesv.); gåde: der var

tolv mænd, der delte en ko, således at

hver fik et kohoved; hvorledes gik dette

han blow så gal, te han hwer9t (Kalsl.

s.) 0: snurrede sig rundt; se hverve.

2. hvere, no. hwer æn best. -9n flt.

-9r (Vens.) — 1) akselen med vingerne

i en rensemaskine til korn, ligeledes ind-

retningen i møllen, hvormed grynene

renses fra skallerne, se 1 . hvejre, vejr. —
2) et stærkt forbifarende vindstød, hvirvel-

til? — en af dem hed: Hver, Sgr. IX. 40 vind; enc9n korns de non cyri, Jiæbr ås9

176. 5-58, se Urquell II. 168. li, Z. f. M. III

192; jfr. Aasen, kvar, isl. hvar, hvarr,

hverr; sv. hvar; en-; se også hver dag,

hver dem, hver os o. fl. artikler.

hveranden, steo. — 1) ett. hwær-
a'mn, hwætri, hveranden, -tredie (Søvind

s.); hwæra'n9n, -trid9, -fjqr; itk. hivær-

ant (D.); hwær aj9n då (Agger, Mors);

hwat onc pr; de liqsr hwatdnc, det ligner

hvertandet (Vens.); vær an

(M. Slesv., Agersk.). — 2) flt., hwær-
a'm (Søvind s.); hwæra'mr (D., vestj.);

hwæraJ9r (Mors, Agger) ; kletbak9rn leq9r

mjést 19 æn rån æt9 hworaJ9r (Lild s.);

de kom9r en hwer, spnt som wæf støwør

(Vens.); Grb. 235. 120 er hwer9n ikke

hvirvelvind, men hvejr (s. d.) på vognen;
se hverve.

hver en, steo. htcæ jæn, hver eneste;

forstærket: hwær9nd9 gå^ a kom9r; hwæ
jæn9st9 gåri; hwær9nst9 daw (D.); hwæ
jæn (Agger) ; tvi war hwær jen te mar-
k9n; lat ka di saft wæw hwojh'n (Lild s.)

;

væ trir9 30 hwa jéj hak., hwa jen huk., hwa jet itk.,

se hveranden (Vens.); di rejs9 hwe jen

(Søvind s.) ; hwæjæn el. hwæjæ'n (Agger).

hverende, to. se hver en.

hvergarn, no. hwærk9n néj (Lild
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s.); hwet'Tcdn e (Vens.); hwærgår de (Ag-

ger, Thy); hwærksn de (Mors) — væv

med rending af linned el. tvist, islæt af

uld ; i hwer- el. hwerkdns cowl, en hvei'-

garnskjole; en hwericdns trøj, é støc hwer-

kan (Vens.): æn hwærgårdns e\. hwærg9ns

Icåwl (Agger); jfr. Aasen verken, Rietz

s. 814, „vårka i hop", spinde og væve,

deraf vårken.

hverrelstien, no. se hvervesten.

hverrepind, no. hwerpin æn (Vejen)

person, som er hastig til vrede, se l.hver.

hver sinde, no. hvergang, i udtr.

:

a taka hwasi Worhær, får ole de, haj

lib jgr; de æ hwgsi a konidr, så hir u

fålæ'ri (Vens.).

hver sit, i udtr. som: dær wår øl

o vin o huær sint (Vejen) o: alleslags.

hvergarnstoj , no. hwerkdnstøw e<o ligeså Egtved; di fæk hodd mælmad o

hest. -tøiv9 (Vens.); Jiwærg9nstøw de (Bj.

h.) = rgsm.

hverhovedet , to. hwerhuwd (D.)

hidsig; se 1. hver.

hver jer, steo. hver af jer; / skul

liå dn luwsnsri hicæjdr (Agger); se hver

dem, -os.

1. hverken, no. hwærkdn i hest. -i

(Vens.), de ær æn hwærkdns (veslj.) =
tvetulle, hverken af det ene el. andet 20

kon; „a troue ... do æstimiere mæ få

såhn en hwærken", Yuelb, s. 60; se

hvergarn.

2. hverken, bindeo. — rgsm. ; htvær-

kdn Påwl hæ Pæpr^ ful hæ gal, hiidl hær
hal (D.); hwærkdn—hæUr (Agger, Mors,

Davbj.); hwærkdn dæn jen heUr dæn
ajdn (Lilds.); hwærkdn c\. hioærkdn— en;

også: hwærkdn rest eld rbw (Søvind s.);

kafd o hwær sint; han hå jo wån åfisij'dr

o hwær sint o: og meget mere (sts.),

også Verst; hun hår jo silkdkowl å gul-

retp å hivær set (Åle s.) o: og all sligt.

hvertag, no. se tag.

1. hverv, no. hwærd æn (Fanø) =
tømmerhverv, værftet, hvor skibene byg-

ges; htsk. werft; holl. werf, uforkortet

werve, eng. wharf; se Weig.

2. hverv, no. værd et = fit. (Vlb., Ang.,

Bradr.) et ærinde; bestel et v— i æ staj

(Vlb.) udrette et ærinde; løbe, besørge,

give et h— (Angel); jfr. Scbiitze, warf,

„geschåft, auftrag" ; htsk. werben uo., se

hverve.

3. hverv, no. kwærd æn (vestj.) ; itk.

(Søvind s.) — vendepunkt, kort tidsrum;

de war æn htværd a dot et (Holstbr.) =
en tid , sj. ; e hwærd (Vens.) et vende-

,vi ku ino it si, hværkin vej inn sti" ; so punkt, en uvis tilstand; i de hiværd, på
„hun ku hverkin brøgg inn båhg", Yuelb.

s. 18. 31 ; værkdn—hær (Agersk.); værkdn
—hæld (Sundev.); jfr. Aasen, korkje, isl.

hvårtki el. hvårki; eller, enten, hvilken.

hverkenskram, no. i Salling sæd-

vanlig også „hverkensbund", „ — gods";

noget, som ikke dur, dårlig jordbund;

nåt wårkdns kram (vestj.) i samme be-

tydning.

hverkrtininie , no. synes kun at 40

det tidspunkt; idé som hwærd, på samme
tid (Søvind s.)

;
jfr. Aasen, kverv, en en-

kelt omgang, række el. kreds, svensk

hvarf; se hverve; hvarre, hvarv; sol-.

4. hverv, no. hwærd æn hwærd (Andst)

det sted på sammenstødende bygninger,

hvor huset vender, o: hvor to huse

støder sammen i vinkel; æ taq rådndr

ålti føst i æ hwærd; se kring-, krum-.

1. hverve, uo. erhverve: han hær
bruges i flt. : fæk han d så hwækromdr ? ! værdt sæ døktd pæri å de' stéj (Ang.)

— ja, åsd hwæ kromdr! fik han det

altsammen? — ja, også altsammen (Ag-

ger); se krumme.
hver mand, no. = rgsm. ; de ved

guj o hivæ man; go få hwæmans dar
(vestj.) o: tigge; go om brød få hwa
majs dor (Vens.); hon leqd få hica majs
dor (sts.) o: hun er usædelig; jfr. dor
s. 231. 38.

hver os, steo. hver af os; hu moj
ka wi fg hwæwås 9 (Agger) ; se hver dem,
-jer.

hverre, uo. se hverve.

2. hverve, uo.

hwærd -r -t hwærdt (D.); ni. ft. tf.

hwærdr (Vejr.);

hwérd -r -d hwérdd (Lild s., Thy, Ag-

ger); ft. htiérd tf. hti-érd (Vens.);

hwærd hwærd -t hiværdt (Søvind s.);

værd -r -t værdt (Agersk.); nf. ni. ft. tf.

værd (Sundev.; Als) —
50 1) teknisk udtryk om at vende det slåede

græs, inden det , rives" (s. d.) (alm.),

jfr. holme; vi skal ud o hå æ hyjd

hwærdt i daw, tosda ska vi så ryw (D.);

hjélp hwora'jdr å hwer (!) dd å stak dd;
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(// kiipast åm å lurers (Lild s.). — 2)

bringe et kreatur til at voiide tilbage;

lnvér9 hé9r9n; go liæn å Jiirerd ci/dnf

især med fho. we: ka do htvérs we'fgan
O: møde fårene og genne dem tilbage;

„så skul Pir hwær9 we' hær wejstan i

gori" , Grb. 17. 5, så skulde P. genne
'or hende vesten i gården; hwhd we' få
nu9f stå imod, så meget man kan; jfr.

værge. — 3) hwer æn huw9s o el. hwers

sæ i 9n ]mw9s (Thy) trække en strompe

på ved at krænge den. — 4) hwærd
søjn (vestj.) skuffe ved et goglespil; hver9

sjon (Hanh.); hwærd sjon (Agger, Thy,

Mors); se firkløver; til de anførte hen-

visninger kan endnu fojes: ]>^icolaissen,

Nordl. 111. 16. 49, Grimm Sagen nr. 253.

54, Yeats F. Tales s. 148, Liebr. Volks.

s. 115, Busch s. 138, Knoop s. 86. isi,

Urquell 11. 185, III. 212, Toppen, Aber-

glauben aus Masuren s. 37, Strackerj. 1.

284. Kuhn N. S. s. 122. 139, sign. Mélus.

111. 537. I., Fort. i Gylfaginning kap. 45,

Vedels Saxo s. 106. 137, Steph. 93. lo,

1 12. 20, Arnås. I. 28. 512. 559. 562. 571,

II. 195. 411. 485 flg.; spar es forvandles

til klør es, Kr. IV. 401. 585; salve, som
hindrer synhverving, Kr. IV. 321

;
jfr. isl.

sjonhverfing. — Jfr. Aasen, kverva, isl.

hverfa, hvirvle rundt intr., dreje omkring
trs.; herve, 1. hurl, -hverve, hvirvel,

svarve.

3. -hverve, uo. Jfr. htsk. werben,

mht. : dreje sig om en akse
;
gfr. hwerwa,

isl. hverfa; for-.

4. hverve, no. vendested med plov,

hvor to plojede agre støder sammen
(Hovlbj. h.). Mb. till. hverre; jfr. vrat;

se 4. hverv, hverve, uo.

hvervedags, bio. i udtr. te hiværd-

daws (Lb.) på den tid om formiddagen,

man kan begynde at hverve hø, kl. 9, 10.

hvervende, no. i udtr. som: de

stil læri åpå e hweri mæ de cøbi huws

(Vens.) o: det stod længe usikkert hen

med den køben hus, vedkommende kunde

ikke bestemme sig; se 3. hverv.

-hverver, no. se for-.

hvervesten, no. hwelstjen el. hwerl-

stjen i hest. -stjæn el. -stjæn flt. -stidu

best. -stjæn el. -stjændr (Vens.); hven-
stijm æn (Han h.); hwær»sfein æn (Lem-

vig); hwerdstjæn æn (Mors); hwærdstijm

æn (Thy) — slibesten til at dreje rundt:

de ær for min øwn såin æn hrerdstipn

(Lild s.) det løber rundt for mig; i

skæmtesagn navn til præstekrave, se Gr.

GI. d. M. II. 129, Kr.VllI. 248, Molbohist.

s. 99. 315-17; gåde: hons é de, dh rhjd

rojdn om å jør eq? {yens,., alm.) ordspil

mellem æg, ovum, og æg, skarphed på
skærende redskaber.

hvervestenslue , no. hweristjæns-

10 luw æn best. -Iuw9n flt. -Iuw9r (Vens.)

slibestenshue, en slags lådne luer, der i

sin tid brugtes af gamle mænd, med
puld af toj el. læder; de havde omtrent

form som en slibesten, deraf navnet.

hvervestensstol, no. hwer9stinstu9l

æn (Lild s.) stolen, hvorpå slibestenen

hviler.

hvervestenssving , no. hwærst'm-

sweti æn (Agger) svinget, hvormed slibe-

20 stenen drejes.

-hverving, no. se 3. -hverve, for-.

hves, to. se hæs; uo. se hvæse.

hves, no. hwes æn -9r (S. Hald,

Galten) — 1) tot el. dusk af hår ; i et

bornerim, se h. s. 532.5; i en variant:

hwgr hor hor huj9r hwij hwep9r (Vens.);

i en anden: hwær hor hår humr hwij

hwihr (Andst); se hvip. — 2) spids af

en mark; han bdmr ud 9po hwesøn (S.

30 Hald, Mors).

hvese, uo. se hvæse.

hvesenæb, no. hwesnep æn (Thy)

person med spids næse; se hvesse.

hvesenæbbet, to. hwesne^dt (Thy)

spidsnæset.

hvesel, no. se væsel; uo. se hvisle.

hvesse, uo. hwes -dr -9t (S. Hald;

Skanderborg, Vejr.) — 1) gore spids;

j

hwes et plowjan (Tåning) tilspidse et plov-

40jærn, ej slibe; se hves. — 2) måske

også: hvæsse, men sjælden, hwes (Sø-

vind); se hvæde. — 3) i udtr.: de hwe-

sar nåk snåt ud mæ ham, o: han spiller

snart fallit; de ska nåk hwes ud æn goy

mæ dæm o: deres venskab vil gå over-

styr (S. Hald); er det beslægtet med
hvæde? jfr. Aasen, kvessa, 2) tilspidse.

hvet, steo. se hvilken.

hvetten, steo. se hvilken.

50 hvevre, uo. se hvibbre.

hvevs, no. se hveps.

hvevse, no. hwæws æn -ar (Agger)

en art store grå måger; se hveps.

hvevte, uo. se vifte.
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hvevver, to. se væver.

hvi, no. se hud; to, se hvid.

hvi, sporgende steo. hwi (D., vestj.,

Søvind s., glds.); hvoi el. hwe (Vens.) —
hvorfor? hwi så? hwi så do dt et? (D.);

,hej, rovt a, hwi løvver I ett?" Blich.

Bindst., hvorfor løber I ikke? ^dierfor
i

sier a et, hwi hon sku betænk sæ"; „ih
!

nej, hwi ær a de, Berret?" And. Bars.;

han spurgte ham , hvi han ikke vilde lo

med, Kr. V. 231 ; hwi go done hen å jbr

de? hwe ku de wær, do kam ene ija's?

hwe skøj9 do dæ ene å wo far9 ? (Vens.)

hvorfor skynder du dig ikke at vorde

færdig? — jfr. Aasen kvi; isl. hvi; hvor.

hvibber, no. hwep9r é (Vens.) —
1) dask, let slag; ji jej é hw— øwar

tryn^ give en et smæk over snuden. —
2) mundrap person, mest om born.

hvibre , uo. nf. nt. ft. hivehør tf. 20

hwep9r el. ft. hwebørs tf. hwebdra (Vens.)

— 1) rise bom i måsen; hq^j hwebdr

ham. — 2) lade munden løbe, være mund-
rap (Brønderslev); hon hwebsr å'p, men
dé war en, dér høt étsr 9; dæ wa sont

é hwebøri å' dæm (Vens.) en hvisken og
tisken; herhen hører sagtens: æ hun
hwevrdr (Sall.) gør. - 3) hwiv9 -r9 -røt

(Søvind s., Torrild) tale med pibende røst,

se vippe. 30

hvibreskank , no. hweb9rskårik i

(Vens.) sludrehoved.

1. hvid, to. hvoij el. hwic itk. hwit flt.

hwij; hwic, hwi9r, hwidst (Vens.); hwid
flt. kvid (D., vestj.); hvij. itk. hwet flt.

hwij (Saras); hwif flt. hwij (Agger); hwi
flt. hwi (Søvind s.); vir el. wir (Emmer-
lev), se Lyngby Sj. Spr. s. 33 ; vir flt. vir

(Agersk.); vit (Fjolde); vi itk. vet flt. vi9

(Ang.) — 1) = rgsm.; i hwij uærn9lsi^

cbwl, i hwic hæst, é hwic støc, cowl e

hwic; weq9n æ så hwij, di skømr, væg-
gene er så hvide , de skinner (Vens.)

;

hwid i æ huw9 som æn laqdn (D.) ; hwid
imæl æ skåUrør (Andst) o : bleg i ansigtet

;

hon é hwic å røj/, haj bléw så hwic i

ansec9 som 9n kalk9 iveq, som 9 liq, som
9n laq9n, som snej (Vens.); så hwij I

såm æn laqpn, æn kalk9d wæq (Agger);
|

så hwid i æ hum som Skan (Skjern) 50

kærk, o dæn æ kalk9t mæ swot (vestj.);
i

så hwid som sne (D.), jfr. Sgr. XII. 118;'
gør sivot te hwid (D.); haj ka jør sot \

(sort) te hwit (Vens.) o : fremstille logn el.
'

skyld som sandhed el. ret; fo kori9ns di

fir hwid o sip (Malt) o: blive beruset;

téw9 é no i de htvij (Vens.) o: hvidagtigt;

folk gik i hvide klæder, og når det skulde

være stads, var de blakkede i ellebark,

Kr. Almueliv III. 95, 332, 42. 1^)2 o : klæder

af ufarvel vadmel; gengangeren, som er

løst fra helvedes pine, synges der om:
hvid så var hans hest og hvid så var hans

hund, og hvide var alle de andre små dyr,

ham fulgt gennem rosenslund, Kr. 1, 68. 15,

Sgr. I. 165. 18, DgF. nr. 92, Gr. GI. d. M.

I. 6, Kr. Anholt s. 76. 172; jfr, Strackerj.

I. 176. 193. 196. 198, Kuhn W. S. I. 134.

141, II. 53. 154, Mélus. I. 97, Magyar Tales

s. 280, smlgn. Oldn. Sag. III. 167, Thorst.

Bæjarmagns S. kap. 7 slutn.
;

jfr. i ævent.

den sorte pige bliver hvid, Kr. Æv. 278;
i ævent, skal som en prøve hvidt garn

el. toj vaskes sort, Sgr. VIII. 197, Kr.

Æv. 7, Gr. Æv. I. 202, Sgr. XII. 213; jfr.

Asbj. I. 212, W^igstr. S. s. 34; ellepiger

går i hvide klæder, Kr, Sagn II. 3. 4.8;

frugtsommelig kvinde må ej se et lig,

mens hun har et hvidt klæde i hånd,

Kr. IV. 346. 7 ; dødens hest er hvid. Møl-

ler, Bornh. s. 39; hvide planter varsler

død, se ligkål, jfr. Wultke nr. 285; bryl-

lupsbordet må ikke pyntes med hvide

blomster, så bliver bornene stygge, Thiele

Overtro nr. 358 ; mange henv. Strackerj.

II. 68. 342; hvide drenge, Kr. Sagn I. 36.

160; drenge med hvide luer, sts. 15.60,

er bjærgfolk; i pantelege befales det: du

må ikke sige: hvid, sort, ja el. nej (alm.),

se fruens penge, jfr. Ndl. Volksk. II, 91

ned.
;
gådesporsm. : hvad er hvidere end

hvidt? svar: dagen, J. K. Ævent. s. 197.

— 2) de hwi, trøske hos born (N. Sams)

;

hår do nåu)9r hwid? (D.) o: sølvpenge,

se rød. — Jfr. Aasen kvit, isl. hvitr; htsk.

weisz; jfr. hvede; hvide, rød; fanne-,

krid-, milrende-, skinne-, skranne-, sne-.

2. hvid, no. hivi æn (Vens.) — 1) lille

skillemønt; han hår såt ænhwæ'r hwid te

(D.) ; hwærk^n hirij hæh skæhij (Agger)

;

a fék ene så mø som 9n htvi (Vens.) ; se

penge, kors-. — 2) æn vir (vestslesv.)

en snaps kold brændevin, se rød, sort.

hvidagtig, to. hwiah (Aggev) ; hwiac9

(Vens,); hwidawt9 (D.); vetawt9 (Bradr.)

— vel meget hvid ; tøu:9 é hmac9 nåk

te i dawh cowl, me kane hol 9 rætd

(Vens.).
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m.
hvidbjorn, no. isbjorn; hun slog

e hvidebjorn løs, Kr. II. 104. 8, se Asbj.

291, jfr. hund s. 678. 18; i ævent. er

„Hvidebjorn" brudgommen, Gr, GI. d. M.
II. 35, J. K. 294, Efterslæts. 31 ;

jfr. Asbj.

1. 203, II. 156 (Amor og Psyche), isl. hvfta-

bjorn.

hvidblomme, no. hwihlom æn -sr

(Horn h.) = hvidbold; se rødblomme.
hvidbold, no. hwihdl el. hivihbl i

best. -i flt. -hoUr (Vens.); æggets hvide

(s. d.); en i hwibdU é røholi (Vens.);

se rødbold.

hvidbroget, to. hwihroq9 (Vens.;

D.); hwihroq9 (Agger); hwibrogad (Lild

s.) om køers farve : sort og »-hvid , så

hvid har overvægten.

hvidde, no. hwid, htm, hvir (D.);

hwid9 de (Malt, Andst); hwæd el. hwed
(Lb.) — det hvide, løsere træ, forsk, fra

kjærneveddet ; dær æ moj hwid i dæm
fjæhr (D.).

hvide, no. hwid æn -9r (Mors, vestj.,

D.); hwij æn -9r (Agger); htvin æn (Sø-

vind s.) ; hwij æn best. hwi9n flt. hwi9r

(Vens.) — det hvide i ægget, de vir el.

vit af et æg (Fjolde); se hvidblomme,
hvidbold; jfr. dørl, æggeblomme.

hvidegjæs, no, hwidgæs flt. (Mds.)

;

hividdngæs flt. (N. Sams) — fællesnavn

for flere planter med hvide blomster,

gåseurt, bellis perennis L. (Himmerl.),

.1. T. 289; også om chrysanthemum leu-

canthemum L. (Vium s.) ; anthemis arven-

sis og cotula (Sams); malricaria chamo-

milla (Sams), J. T. 141; se gåselege.

hvideris, no. J. T. 215, en pileart,

salix repens (Thy); om det da ikke bor

tydes: vidieris.

hvide tirsdag, no. hwi-Usd9 (Sø-

vind s.); hwi-ti'sda (Vens.) = rgsm.;

tirsdag efter fastelavnssøndag; dagene

derefter kaldes: dsk wonsd9, gro tosdd,

fred9 fowlast, lowd9 let béJ9, sønd9 silki-

tåp, mandd gulknap el. skomaqsr mand9
(Tåning); henvises kan til Daae, Bygde-

sagn II. 128, Grundt\^ig, Tjust s. 15; hwi-

tisda skal m ha fléskpaiikaq te øn (mid-

dagsmad), får hæhs hoq9r kdhn hwdt å

hdns9n å fålårpr sop e osk-wonsda (Vens.), i

jfr. Kr. Almuel. IV. 153. 431.38.

hvideveje, no. vid9væj æn -9r (Lind-

knud); vir9væj flt. vir9væj el. -9r (Nord-

sies v., Agersk.) — en plante, skovanemon,

anemone nemorosa L. ; mr9væj, di låwt9r

så sæj (Sønderj.); de tre første videvejer,

man ser om foråret, skal man spise og
sige:

vir9 mr9 væjhlom,

fåbyi' dæn uh kdA åUr te mæ o kom,
Sgr. i. 27. 21 (Malt);"

el, vir9 vir9 væj9,

ve do mæ fåbæ'J9,

får æ kål i år å et ant år å så læri

a ldw9r (Haderslev egn),

Sgr. III. 7 1 . 224, jfr. VIII. 1 2 1 . 540 (Vonsbæk,

vist alm.); jfr. Rietz ve, s. 272 hvitvirra;

Aasen kvitvise el. -veis; hvidevisse.

hvidevisse, no. hwiwis æn best. -dn

flt. -9r (Vens.) hvid anemone, se hvide-

veje.

hvid grød, no. hwijd grød flt. (Lild

s.) kold rismelsgrød, formet i kopper.

hvidgrå, to. hwid9grg (D., Lild s.);

hwigro (Vens.) = rgsm. ; hésti é hwigro

(Vens'.).

hvidgul, to. hwiguwl itk. -guwlt flt.

-giiwl (Vens.) =• rgsm.

hvid havre, no. J. T. 288, en alm.

dyrket havreart, avena sativa L. (Skive).

hvidhovedet, to. hivihwådd (Agger)

;

hwihivot (Vens.) ; hwihoividt (Søvind s.) —
som har hvidt hår; haj é så gam9l, hqj

é hwihwbt (Vens.).

hvid hånd, no. J. T. 156, den hvide

rodknold hos orchis maculata L. (Ålborg)

;

se guds hånd.

hvidhåret, to. hwihara (D.); hwi-

hord (Vens.); hwihorøt (Søvind s.); hm-
hår9 (Agger) = rgsm.; di, dér ho jor

falsk i (ed), bhjw9r hwihar9 sgm da{Yens.).

hvid jomfru, no. = lus, se jomfru.

hvid kabbeleje, no. J. T. 1 62, lever-

urt, parnassia palustris L. (Thy).

hvidkjærning, no. i udtr. : byq9

stor i hmcøn9'i2ihes[.{\ens.), når kornene

for tidlig modnes; se rød-.

hvidklokke, no. hwijklåk9r flt. (Thy)

;

vir klåk9 flt. (Hadersl.) en plante, blære

smelle, sileue inflata Sm.
hvidklædt, to. hwiklæj (Vens.) =

rgsm., fremmedord, piq9n wa h— , men
de gi,: piq9n wa hwic el. jem hwic o:

helt hvidklædt.

hvidkløver, no. hwidkldw9r dæm
(D.); hwiklémr mest flt., best, -9n (Vens.)

— rgsm. ; en plante, trifolium repens L,

;

se hvid smære.
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hvidkål, no. hivikol æn = flt. (D.,

Søvind s.) ; hwikol æn best. -dn = flt.

(Vens. ; Agger) = rgsm., også den til-

beredte ret; om jywhn fo tvi hivikol me

flesk^ pøls å forcø te, mæn no é de' we

å wæ gaimldas (Vens.); se atten.

hvidkålshoved , no. hwikolshwm

æn -huw9 (D., vestj.); hwikolshowi et (Sø-

vind s.) ; hwikolshu é best. hwot, flt. hwodv

hvid mælk, no. J. T. 313, en plante,

løvetand, leonlodon laraxacum L. (Als).

hvidne, uo. hwi9n -ar -t -t (Vens.)

blive hvid.

hvid pølse, no, hivir pøls el. Invi-

joø/sar flt. (Vejr.) ; hwipøls æn best. -a« flt.

-3r (Vens.) = rgsm. ; laves af sødgrød, kogl

med rosiner; når grøden er afkølet fyldes

den i tarmene og koges; der kommes
(Vens.) = rgsm.

;
gåde : lap på lap, og lo også flæsk , tællestumper og kryderier i

dog aldrig et sling, J. K. 38. 4; se tørve-

stak. N

hvidkålsplante, no. htoikolsplant

æn = flt. (D.) = rgsm.

hvidkålssuppe, no. hivikolssop de

(Søvind s.) = rgsm.

hvid lege, no. J. T. 59, en plante,

okseoje, chrysantheraum leucanthemum L.

(Rkb.), i flt. „hvide leger"; hwid Ijeqar

dem, Sgr. X. 90. 232. 34.

hvidringet, lo. hwirei;i9 (Vens.) hvid-

broget, om køer.

hvidrygget, lo. hwirøqd (Vens.) om
køer og stude: med hvid stribe ned ad

ryggen.

hvids, no. hwis (Andst) = hvidsken.

hvidset, to. hwis9 (vestj.); hwist flt.

hwist (Tliy); hwisi (Agger) — hvidaglig;

flt. (Fanø), hvid kløver, Irifolium repens L. 20 de æ så hmst i 9d (Thy), om farven af

hvidler, no. hwiljer e (Vens.) ; hwihr

de (Thy); hwidlijpr de (Løgst.) — en

jordart, stærk kalkblandet mergel.

hvidlig, lo. virh (Agersk.) = rgsm,,

hvidladen.

hvidling, no. hwihri æn -9r (Fanø,

veslj.); hvÅldfi i best, -i flt, -ar (Vens.) —
en fisk, kuller, gadus meriangus; det

var den første fisk, der blev skabt, og

den beholdt mærkerne af guds fingre, 30

da han kastede den i havet, i to pletter,

en på hver side af kroppen, lidt bag

ved hovedet, Sgr. III. 29. 39; „kjøre til

Frederis med hvilling% Kr. VI, 279, 262

o: snorke (s, d.); se vælling; klokke-,

stavn-, lal-.

hvidlingsfugl , no. stenpikkeren;

når den råber: „kn'yq, knyiq!^' er der

mange fisk ; siger den : „hmbri te hwihri !^

toj el, på dyr, ellers hwid; han æ let

hwis9 (Vejen) lidt gråhåret; de tøw æ
wal hwist te æn ganidl kusn (Lild s.),

hvidskaftet, lo. hwiskawtd (Vens.)

= rgsm,

hvidskallet, to. med hvidt skaft, i

udtr. æn hwiskaht knyw (Lild); hwiskab

kn— (Agger), en kniv med benskafl, se

kniv,

hvidsken, no, hiviskan (D.), alm,

navn til en hvid hest el, ko.

hvidskjægget , to, hiciskeqdd (Lild

s.) = rgsm,

hvid skråd, no. hwij skrå el. skråd

(Thy) en plante, hyrdetaske, capsella

bursa pastoris, Moench,

hvid smære, no. hwij, smær æn
flt, ^wi; s?«ær3r (Mors, Thy) = hvidkløver;

spiser man den første h— sm— , man
er der ikke mange, Sgr, III. 68, 202 (Varde), 40 om foråret finder på marken, får man

hvidlæder, no. i udtr. de æ klepat

liq i æ hividdlæjdr (Lb.) om hvad der er

klippet lige til skindet; slq i æ h— I
—

(vestj.) hugge nær bunden med leen.

hvidløg, no. hwiløq æn = flt. (D.);

hwiløq e best. -9 flt. hwiløq (Vens.) —
en løgart; allium sativum L. ; hvidliklaw(?)

J. T. 281 (s.- f. Ålborg) ; værger mod trolde

;

J. K. 422. 1408 (SæU.), Kr, IX. 389. 45,

Sagn L 5, 14, jfr. Wultke nr. 414, Kraussso

Hexen Sagen s. 37. a.

hvidmos, no. J. T. 129, 314, rens-

dyrmos, cladonia rangiferina, Hoff'm, (Jyl-

land).

en stærk hukommelse, J. K. 167. 36 el,

undgår man halsbrynde, Kr. VI. 281. 279.

hvidstribet, to. hwistriv9t (Søvind

s.); hwistrih9r9 (Agger) — rgsm.

hvidsug, no. J. T. 247, en plante,

hvidkløver (Sundeved); blomsterne har

honninggemme og • er søde, når man
suger på dem.

-hvidt, no. se hvid; bleg-, klæd-.

hvid tallerken, no. hwi talæ'rkan

æn -9r (Vens.) om de sædvanlige hvide

fajance tallerkener til forskel fra sten-, Iræ-.

hvidtavleret, to. hwitawhrd (Lild s.)

hvidtærnet
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^

hvidtbrødkage, no. vetbrøkaq de

(Bradr.) livedebrød.

hvidte, uo. htmt -9r -9t (vestj.); ft.

liwitdd tf. hwitdd (Lild s.) = rgsm.; alm.

bruges kalke (s. d.)
;
„hvidte", ikke , kalke"

(Lild s.).

hvidterne, no. hwitar æn (Thy)

hætteterne.

hvidtorn, no, huntwon i hest. -twon

flt. -twon (Vens.); hwitwmn æn = flt.

(D.) ; hwitiiwdr æn = flt. (Thy) ; int tuarn

(Fjelde) — en busk, cratægus oxyacan-

Iha L. : jIV. liagtorn; pigen i ævent. kaster

en hvidlorn over sit hoved, så bliver der

en stor skov, Sgr. IX. 147; jfr.Asbj. I. 57;
en enkelt stående hv— er ofte forhekset,

el. der er skjult en skat under den; ved

Thisted bredning skal stå en enlig hv—

,

bryder nogen grene af den, bringer det

ulykke over gerningsmanden; den blev

plantet på deres grav, der døde af pesten,

se Anders. Fra PL V. s. 16 flg.. Perger

s. 240; se torn.

hvien, uo. se hvidne; bio. se hvordan.

hvifor, sporgende steo. hwifå? (Sø-

vind glds.) hvorfor?

hvikken, steo. se hvilken.

1. hvil, no. hwijl é best. -t (Vens.)

;

æn hwil (vestj.) = rgsm., rast; hål h—
(vestj.) stanse en lille stund med ar-

bejdet ; tvi jø hwijl e mæja (Vens.).

2. hvil, to. hwil(b.); wZ (Agersk.)

—

1) udhvilet, o vær h— , h— jgr (D.), æn
hwijl plæt i hav el. fjord (Agger) o:

sted, hvor ikke har været fisket i læn-

gere tid; han hår æn h— krap (D.) om
den dovne el. magelige; haj hor é hwilt

leq9m, dej fy[r, haj ha nåk ta fat (Vens.)

;

„Poivl sa nåk så hmjlt i tåpi" , Grb.

78. 52, P. sad nok så magelig i toppen;

han æ hwil å gom (Søvind s.) o: han

har friske kræfter til at tage fat. — 2)

hvilende, eller vel egentlig hvilende på,

støttet til : „haj sa å blunc me hwdt

hwijl åpå armdu^ , Grb, 133. 9.

1. hvile, uo.

hwijl hwihr hwijlt htvijlt (Vens.)

;

hwijl -ar htvijlt hwijlt (Agger);

hwil hwil hwil hwil (D.) ; nut. hwil

(Andst)

;

htvij hwil hml hmt (Søvind s.);

hwil hwish hwil hwil (Elsted);

vil vil vil vid (Vlb., Bradr.);

vil vil vil vil (Agersk.)

= rgsm.; alm. både 1. hvile sig, til for-

skel fra at va^re i arbejde og 2. finde

hvile, ro, lindring til forskel fra at pines

ved sjæleligt el. legemligt ildebefindende

;

vi ska ha fat igæ'n, nær vi hb fbt wds
htvil IH (Søvind s,); di sa å hwijlt dhn
åpå kånc9n å grobsn (Vens); a vel hen

o htvil æn let, el. html mæ æn let; hwil

æ fæd9r, æ årm; a ka et hwil, hud9n
10 a så leq9r i æ særi (D.) ; æ mark æ gåt

udhwil (vestj.) o: den har ligget længe

hen uden at bære korn; jfr. Aasen, kvila,

isl. hvi'la.

2. hvile, no. htvijl æn best. -9n (Vens.

;

vestj.. Søvind s.); vil æ« (Agersk., Bradr.,

Fjolde) — 1) = rgsm. ; hwicdn hwijl hæhr
row; hwijhn e gti, næ me é trét (Vens.);

sæt dæ niJ9r o læ æ hwijl fal po dæ!
(Agger) ; sæt dæ ner å læ vil fol å' dæ

!

20 (Agersk.)
; gyJ9r æn teri ud9n hwil (Malt)

o: uden ophold; talemåde: „de tager hvi-

len forud, ligesom dem af Skrød.strup",

Skr— er en landsby i Onsild h. i Ma-
riager egnen; inden folkene derfra be-

gyndte på deres hovarbejde, hvilede de

sig og spiste, de havde nemhg l^/g mil

til arbejdsstedet, se Kr. Almuel. II. 10. 24;

nissen lærer at hvile sig og siger: ,håd

a trowe, hwilen håd wåt så huld, så

30 håd a tån hiele gwolt fuld " , Kr. Sagn
II. 52 nr. 5, 78. 147. — 2) æn hvil

flt. hwihr (D.) sidelæner på en lænestol.

hviledag, no. hwijldå æyi (Agger)

= rgsm.

hvilestol, no. htvilstuw9l æn -stuml

(D.) stol med sidelæner, jfr. pavestol ; se

2. hvile 2.

hvilken, steo. hwec9n, hwic9n i alle

kon; el. hak. hweti, huk. hwet9n, itk. flt.

40 hwet9 (Vens.) ; hwek9n, hwek9d, htcek9

(Heil. h.); htvit9n, hivet el. hwit (Agger);

hwet9, hwepn (Mors); hwet9n (N. Sall.);

hwik^n, hwit9n (Thy); hwik9n (Vejr.);

hwek, hukdn, hukd (vestj.) ; hwek9s (Lindk.)

;

hwék hwek9n hwék9t (Søvind s.); vek9n

itk. vek9t flt. vek9 (M. Slesv., Ang.); ek9n

itk, ek9t flt. ek9 (Sundeved) — 1) tilbage-

visende, sporgende og i udråb; hi£iec9n

støc we do ha? hivic9n ær 9? hwic9n å

60 dem tøkis do hest om ? „men , hwet9n

låri nis fek di?" Grb. 29. 21; „hqj b9-

jønc å dræj prdt9n (saratalen) hen åpå
préjsti, hwet9 tvérkpiq de hqj war'^

,

38. 25, 0: hvilken gnaven person han
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var; hwetd da no stu9 cyir! hwetd i jejf

(Vens.); do ska fo hwic9n do wel ha;

de ka wæj sæ te hwic9n sij, de ska wær;
do ka kom^ hivicdn tij do wel (Vens.);

æ wed ék, hioitdn el. hwit9n jæn æ ska

ta (Agger); do ka fo, hwit do wel ha

(sts.) hvilket du vil have ; hwit9n el. hwikdn

a ddm (Thy); ihwe'ta de ær (Mors) o:

hvad der end er tilfældet; „a så, te han

ku gyer, hwik han vild'", J. K. 158;io

hukken sær håndtering! Sgr. VI. 137;

hukken et fandens langt bæst^! Kr. III.

81. 112; hukke da et hæsligt stykke

tyr! Kr. VII. 311; hvikk' heller vil du en

hyrdekon' vær', Kr. 1. 112. 11, II. 150. 10;

hikken, II. 96. 19; hukken, II. 98. 15; han

vest oh hwek si han vil ren te (Hads h.),

Kr. IX. 251. 91; vekdn skam! (Ang.);

vekdn Trin9k de ær! (Valsb.) hvad er

det dog for en forsoren, lystig Trine ! 20

vek9t hu9s æ dær em træ i ? (sts.) sv.

:

et sneglehus; vek9n a' dæm ær 9? (sts.)

hvilken af dem er det; i udråb: ek9n ka9l

æ de! ek9n sto9 glæj! ek9t kås (kors) få'

dæm! (Sundeved); han kam 9vek9t (sts.)

han kom i-hvilket o: alligevel; hwek9n

ska ha hwek9n ? (Andst) hvem skal have

den ene, hvem den anden? o smid te

hwek9n sij hwæramn gåri (sts.) spøgende :
|

kaste den ene gang til den ene, densu

anden gang til den anden side; di ku et
\

kin, hwek9s dæ wa hwelcds, dæn gåfi di
\

håd hJæn djæ hijm sam9l (Malt) o: hvem
|

det ene og hvem det andet hørte til;

a wæ ene hwic9n é hwic9n (Vens.) o:

jeg kan ej kende forskel på dem; ,den
ska kinn wos nøww, dæ ska sejj, hwik
dæ æ hwik ow vi tow", Jyd. I. 23. l;

i eder: tefamn ihive'k! (Malt, Harboøre);

te fan9n hwec9! (Vens.) o: pokker i vold 40

med det, blæse være med det! te skar- I

m9n ihwe't! (Thy); fan9n ihwe't! (Ag-
i

ger); hwet opfattes så = hvidt, og der I

kan tilfojes: o dæwhn i swåt! — gdt

U9r ijæ'n, om de ær ej, hæhns te fqnan
hwec9! (Vens.) o: om du har et godt

ord inden i dig, ellers, pokker med det!

— 2) bindeo., hverken (s. d.), med føl-

gende : eller ; hioic9n el. hwec9n for hæhr

fæj; de é hwic9n fbwl hæU fesk, hwic9n^^

hu hæhr hol; haj ka hwic9n jijc (gø) I

hæld gab, hwic9n bræq hæh få lam; a e
j

hwic9n ful hæh gal, de é hwic9n hil
\

hæhr hal fqr9 (Vens.); vælk9n — hær
\

el. ek hæJ9r (Sem); a ka velk9n sy æhr
preql (vestslesv.) ; velk9n — hær (Bradr.)

;

vilk9r el. vilk9n — æhr (Fjolde); i en

gåde: æ ver et la9h, dær æ velk9n van

hær sa9n, dær æ velk9n væ9r hær vin,

dær æ dåk smofålk in (Valsb.), o: et

spejl; i et rim: to skirsn kvin, di såt å

kåkt æn grø9r, dæn vår velk9n su9r ant9r

sø9r ... (sts.); jfr. isl. hvili'kr; hvijter.

hvilkensom, steo. ihwe'k9tsom han
kom9r (Andst) o: om også så var, at

han kommer; ihwe'k9nsom ska do fo

hoj (Lonb.) o : enten det ene el. det andet

sker, i alle tilfælde; 9vek9tsom (Ang.);

mæn, ihwe'k9Som, æ falk for moj læt9r

ve o kom i kærk (Hmr.) o: hvordan så

er: ihwe'k9tsom (S. Hald); ihwe'c9Som

(Vens.).

hvilkensomhelst , steo. = rgsm.;

do ka ta hwic9nsomhælst do wel (Vens.).

hviller, no. se hvidler; no. flt. se

hves; bio. se hvilter.

hviller, to. hwihr (Lb., Elbo h.),

h— i æ røst, klingrende, pibende i røsten;

jfr. hvæller.

hvilling, no. se hvidling.

hvilre, uo. hwihr -9r -9t (Hein.)

synge skingrende; se hvælre.

Hvilshoj, no. forblommet udlr. i

tim.: no gor a te Hwilshoj, wel I qj9r

mæ? (Vens.) o: går i seng, jfr. sove;

Ferup; Hv— er en gård i 0. Brønders-

lev s., Børglum h.; også findes formen:

Hwils9 (Vens.), Sgr. IX. 130.374; dette

og lign. udtr. se Kr. Ordspr. s. 499. 530.

Hvilsov, no. forblommet udtr. i tim.

:

go te Hwilsow el. Hwilsow (Vens.) o:

hen at sove (s. d.); el. hc^j e ræst te

II— , er gået i seng.

Hvilsted, no. i et forblommet ud-

tryk: „gå til Hv— * o: lægge sig til at

sove (s. d.), se Kr. IX. 116. 258; der er

en by af det navn i Hads h.

hvilt, tf. se hvil to.

hvilter, bio. hwilt^r el. hicit9r (Vejr.)

;

hwilt9r el. hwilt9r (Husby, Bur, vestj., Hmr.,

D.); hwihr (Lh.); huti'j e\. hutrJ9r{Fainø);

hwit9 (Andst, Elbo, Vrads h.); hwic9r

(Vens.); hiviti de yngre, hwilti de ældre

(Tåning); hwiti (Lysgd.; Vens., Søvind s.);

hwit9r (Thy, Mors, Lild s., Sall., S.Hald) =
når, quando, vistnok = hvilken tid ; hwil-

t9r kom9r do? — hwilt9r ska de skiJ9

?

(vestj.); a wed ejt , hwit9r han kom9r
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(FJlds.); hwit9kom9ru?{S,tøvv.); ordspil:
dei' sporges : hvitør war de ? og svares

:

nær di hwitsr, så Tcalkdr di (S. Sall.),

Kr. IX. 116. 256; jfr. hvilken, hvitlidags,
liviltisom, hvorfor, når, nårenstid.

hvimle, uo.

hicemdl -mbr -mølt (Vens.);

vem9l vemhr vemat, vetml (Agerskov;
Åbenrå) —

vistnok sjældon i rigsmålets betydning
som i Vens. hwijn -9r el. hunndr hwijnt
hmnt; hon hwijnt i wilddn skyj o: sang
skingrende i høje toner; derimod: de æ
så sur, te de hwimr (Thy) el. så hwi-
nmdøs sur (Vejr.), hwljndnde sum- (Vens.)

;

om den hvinende lyd, som frembringes
ved at et legeme føres meget hurtigt
gennem luften: kaste en sten, slå med

sno sig rundt, danse rundt; hwada'nt ér 9 io en kæp, te hun hwin (vesti.);' han fcor
do hwemhr; haj lo te drey^i, de réjti hqj
hwenwlt ømr hans ej, han slog til dren-
gen, så han faldende trillede rundt

;
piq-

drn hor jan spnt 9n løst te å kom te' å
hicemal o : danse (Vens.) ; de vemb får æ
(jjn, løber rundt, svimler, blivef uklart.

hvimmel, to. hwemsl (Vens., Bj. h.)

svimmel; se hvims.

hvimmelgal, to. hwemdgal (Bj. h.)

overmåde vred.

hvimmelhovedet, to. hwemalhwdt
(Vens.) svimmel; haj sweø mé rojdnom
så léri, de a hlmv ræn h— ; é do h—?
o: er du tosset, er du ved dine fulde
fem? jfr. dodet, hvirvelsyg.

livimpe, no. gå let og rask (M.
Slesv.), se Kok, Dsk. Folkespr.

hvimple, uo. hwenipdl -pier hwempd
(D.) om bådens gyngende el. vippende
bevægelse; jfr. gimpe, hvinkle.

ræt te hun htvin (D.) ; også om heste : di
hwin (vestj.), når de i ondskab slår op
med samtidig vrinsken; Jø stérlør spel-

mæjdn gne åpå fjohn, jø stérkdr hwijnt
tyri dér umte" , Grb. 197. 22 o: tudede;
jfr. Åasen, kvina, isl. hvi'na; hvinnie,

vinsur.

hvinen, no. = rgsm.; o, le de li

hwijni (e) el. dej hicijndn (æn) tvær!
20 (Vens.) lad den skingrende falske sang

1. hvims, to. hwems (S. Hald) svimmel

;

„a wa lissom et belte kun (korn) hvems,
da a pekket po daeren", Yuelb. s. 29 o:

belaget, angst; h— som en hone, Kr.

Almuel. IV. 82. 218 ; se hvimmel.
2. tivims, no. htvems e (Vens.) person,

som hurtig farer omkring uden at be-

stille noget.

hvimse, uo. htvems hwemsdr htcemst

hwemst (Vens. ; Thy, Mors, Heil. h.) sidde «

være, hør op med den!
hving, no. hwey (Røgen s.), de stor

i æn hweti (Holmsland) == hweydl, se

2. hvingel 1

.

hvinge, uo. å hweri mæ æ how9
(Mds.), hweti mæ howdt (S. Hald) slå

I

hovedet tilbage og ryste det, om heste;

;

jfr. hvimse, kannie.

I

1. hvingel, to. hweridl (Heil. h., Støvr.)

;

30hwéti9l (Søvind s.) — 1) de æ så htve^dl

urolig; slå med hovedet som heste, når
i

der er fluer; hwant er 9, do ser å hwems9r
j

mæ htvot? (Vens.); jfr. hvisme, vimse. I

hvimsk, to. hwemsk (Vejr., Vens.)
i

knibsk, som slår med nakken. i

hvin, no. se livene, hvide.
j

hvin, no. hwijn æn (Agger); hwin
et (Søvind s.) = rgsm., skingrende skrig, i

hvine, uo.
|

htvin hwin hwin hwin (D.)

;

htcifi hwin9r hwimt hmmt {vest].', Thy);
hwijn -dr -t -t (Lild s., Agger);

huin hwin hwin hwin (Søvind s.);

vin vin vin vin (Agersk.) —
Feilberg: Jysk Ordbog.

æn ka et stg g 9t (D.) vaklevorent. —
2) svimmel; jfr. hvimmel.

2. hvingel, no. hwerpl e (Vens., Mors)
— 1) de stor i æn hweri9l (D.); de stær
i æn veti9l (Agersk.) o: usikkert, så det
kan blive til hvadsomhelst. — 2) et bytte;

se høved-, øg-.

hvingelhed, no. hwéti9lhei æn (Sø-

vind s.) svimmelhed.

hvingelhovedet , to. hwéii9lhdwi9t

med anlæg til at blive(Søvind s.)

svimmel.

hvingelsindet, to. htvetidlsim (vestj.)

;

I

hweti9lsen9 (Agger); hwefplsen9d (Mors);

j

hweri9lsen9r (Vejr.); hti'erik9lsin9 (Lindk.);

i

hweri9lsenc (Vens.) ; veti9lsen9 (Agersk.) —
vankelmodig, vægelsindet ; haj e så hweri9l-

j

sene, de hcj é we tic (ti) sej, men hqj

I

trer øyD9r é détræj (Vens.), se hvegel-,

60 hvirvelsindet.

hvingelsyg, to. hwerplsyk (D., Mds.,

Sall.) svimmel; jfr. hvimmel.

hvinggal, to. htvetigal (Thy) over-

måde vred.

4q
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hvingle, uo,

hweifial hwe^hr hwefplt hwefplt (Vens.,

Thy, Sall.);

hwerpl (Silkeborg);

veydl ve^hr veipl (Agersk.) —
1) svinge med noget, vakle

;
gore el, være

tvivlrådig; haj gor å hwe^hr, som haj

iva ful (Vens.); gå å ve^dl mæ nåwdv

(Agersk.); son hu han så go å søti et

støi^ sålæri som hrænvindt hwetiht (Silke-

borg) O: gjorde ham svimmel; de vei^hr

(B fårcB'hr (vestslesv.) 9: gor forældrene

uvisse, om de skal el. ikke; haj stor å

hwetihr å wæ ene rejti, hons haj skal

(Vens.) ; en tigger kaldtes i Vens. Hweydl-

Sordn, han har sagtens gået og dinglet.

— 2) hw— mæ jej (Vens.) drive bytte-

handel, prange med jord, heste, kreatu-

rer; han leqdr å hweriUr (Thy); jfr.

Aasen, kvingla, svæve hid og did.

hvingier, no. hwerihr i (Vens., Mors)

en person, som driver byttehandel.

hvingleværk, no. de æ nåivst hweridl-

el. veridlværh (D.) o : noget, der står usik-

kert, vaklende.

hvinkel, no. hwerikdl et (Årh. egn)

— 1) klagelyd, se hvinkle 2.-2) sygehg

person; jfr. Aasen, kvinka, klage sig, isl.

kveinka.

hvinkeling, no. hwe^kdU æn (N.

Sams) sneglehus; se vinkel, Mb.

hvinkle, uo. hwerikdl -khr -kht

(Kolding, vestj.; Vens.) —
• 1) vakle, stå

usikkert, så det vakler, om genstande;

haj hwerikUr aldriq mæ é ør (Vens.) om
hesten: han bevæger aldrig et øre, se

hvingle. — 2) give en lyd fra sig, aldri

så snot hqj hwerikalt é huj, så iva cydn

sanwlt (Vens.) o: kaldte ad; klage sig,

om born, haj hwe^khr ene (Vens.).

hvinnie, uo.

hwini -9r -9 -9 (Vens.; Hmr., Lysgd.);

hwim -r -dt hwindt (Andst);

wim (D.);

hwini -9 -9t (Søvind s.); nt. ft. tf. -ar

(Vejr.) —
vrinske, om heste : dæn jæn wimr at9r

dæn amn (D.) ; Blæjs hwimr, han hår
hans tiwslaw åpet (Andst), Blis vrinsker,

han har ædt græsset, så langt hans tojr

rækker; om føllets lyd, når det ikke kan
følge moderen; tim.: ka do et føh, så

ka do wim (D.) o: lade høre fra dig,

råbe på os.

hvinselpiv, no. se hvisselpibe.

hvinsk, to. hwinsk (vestj.; Vens.)

om hopper: hestegal; éqp tva hwinsk

(Vens.); dog nok således, at det kun er

om hopper, der ej kan få føl: jfr. hestet,

hvinte.

j

hvinsur, to. hwinsur (Malt, vestj.);

I

hwinsu9 (Søvind s.) — gennemtrængende

1

sur ; også udtales : vinsur (D.)
;

jfr. hvine.

10 1. hvint, no. o gyj9r æn liU hwint ad

æ hyj (D.) et lille rask ærinde; jfr. by-.

2. hvint, to. hwint (Agger) = livinsk,

om hoppen.

-hvinte, no.' se tinni-.

hvinte, uo.

hwint -9r hwint hwint (D., vestj.)

;

hivefd el. hwii%t (Lild s.) —
1) om en ustadig og rastløs bevægelse:

han gor å hwint9r om frå de jæn o te

de ant (D.); hun kom hwint9n en, mæn
så wår hun væk mæ de såm (Fanø);

ka do hwint dæhæn ? (Fanø) ; læv o hwint

fræ ste te ste (vestj.); han hår såmoj o

go o hwint æpr (Andst); go o hwint mæ
æn bøs (Lonb.) — 2) en hoppe hwint9r,

er hvinsk, når den bliver stædig, slår

op, giver vand, hviner; der kan ikke

køres med den, og den kan vanskelig få

føl; se hvinsk.

hvintekræmmer, no. hwintkræm9r

æn (D.) en person, som farer stundesløs

omkring.

hvintet, to. om en hoppe: æn ær
hioint9 el. æn htmnt9r (vestj.); se hvinte 2.

hvinteærinde , no. hwintærgn æn
-dv (D.) ærinde, som man selv skaffer

sig, og som man ikke behøver at gå:

han hår såma'n9 hwintær9n9r.

hvinteøg, no. hivintøq æn (Lindk.)

en hoppe, som hvinter; kaldes også:

hwinthåp.

hvip, to. no. se vip.

hvip, no, hwej) i (Vens.) yderste

spids af noget, et hår, snærten af en

pisk; se hves, vip.

hvippe, uo. se vippe.

hvipping, no. se vipping,

hvirm, no. hwerm æn (D., Lindk.);

verm æn (vestslesv.) — 1) hvirvel, af

vinden, dær ær æn gråw h— ve æ kærk,

i dæn gåslæj (gårdsled) (D,); in i æ går

æ dær æn gråw verm (vestslesv.). — 2)

to. vær hwerm i 9t (vestj.), kort for

hovedet, hastig vred; se l.hver, vip.
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hvirme, uo.

hiverm -9r -dt (D., Malt);

vemi -9r -dt (vestslesv.) —
hvirvle, om vinden ; ce vin hwermdr om
æ hus; hwertn omkre'ri, fare planløst om-
kring, frem og tilbage (D.) ; som a kjørte,

så virmede negene af vognen ligeså stærkt,

som a Samlede dem op, Kr. VIII. 272;
karlen slår til gårdbukken, så denne
virmer ned, Kr. Sagn II. 72. 123; se

virmcj.

hvirmeskid , no. hwermskid æn
(vestj.) person, som farer sansesløst om-
kring; se hvirme.

hvirre, uo. o hwer el. hwør owdr

æn hån (D.) vysse, synge et barø i sovn,

se 2. burre.

hvirvel, no. — 1) hwerd æn (D.);

hwersl æn (Heil. h.) hvirvelvind. — 2)

hwerl el. hwerdl æn best. -9n flt. -ar (Vens.)

;

Jiwerdl el. hwerdl æn hwerhr (D., vestj.)

;

htcerdl æn hwerhr (Lild s.) ; verdl æn -dv

(Agersk.) — hvirvel i hovedet af håret;

to sådanne er et varsel om lykke (Vens.);

ligeså om hvirvler på dyrenes hud; om
træ: æ træ gek i æn htcersl; om vand:

æ wan læmr i æn Jiverdl (D.). — 3)

hwærdl æn hwærhr (D.); hwærl æn -dr

(Vejr.) ; hwærdl el. hwærl æn -ør (Agger)

;

hwerl el. hwerdl æn best. -9n flt. -ar

(Vens.); hwanl i -9 (Sams); hwerdl æn
hwerdl (Søvind s.) ; vær9l cmi vænl (Ager-

skov); værl æn -9 (Sundev.); vær9l æn
værhr (Bradr.) — lukke på en dor, det

består af et stykke træ, således befæstet,

at det drejes om et som, der er slået

midt igennem det; fig. om et villieløst

mske: han æ såm æn hwærl o æn dar

(Agger, alm.) o: kan lade sig dreje til

alle sider; æ tarik9r ræn9r roht i æ
huw9 O' ham som æn hwærdl o æn swinste

dar (D.); et kvindfolk, de flyu>9r å for

u for ejst9 we (Vens.) kaldes en hwerl.

— 4) værl æn -9 (Sundev.) ; verdl æn -9r

(Øst. Linnet); en ring af oprullet metal-

tråd ; æn mæs9ti, kåf9 (kobber) værl (Sun-

deved). — 5) verdl et (vestslesv.. Tønder),

det udvendige svøb til et lille barn.

hvirveldans, no. hwerldåjs i best.

-i flt, -d^js (Vens.); en réjti rask galo'p

west9n (avet) om kahs i hw—

.

hvirveldreje, no. mr9ldræj æn (Bra-

derup) = hvirvelvind.

hvirvelgal, to. hwerlgal (Han h.);

hwærh- el. hwær9lgal (Agger) — over-

måde hidsig el. vred.

hvirvelkamp , no. hwerlkamp de

(vestj.) en sivart, juncus sqiiarrosus L,

hvirvelrendefog, no, hwerdlrænfoq

(Lild s.) stærkt, hvirvlende snefog.

hvirvelsten, no. se hvervesten.

hvirvelsyg, to. hwér9lsyq hwHsyq el.

hwélsiq (Lild s.. Han h., Sall., vestj.);

hioærdlsiq el. hwælsiq (Agger); hwelsijq

hwælsiq (Thy); hwærlsyq (Vejr.); hwæls
(Mors) — svimmel, som man bliver, ved

at dreje rundt; jfr. hvoddet, hvimmel,

hvingelsyg.

hvirveltoppet, to. hwér9ltåp9t (Sø-

vind s.) om den, der har en hvirvel i

håret over panden.

hvirveltrind, to. hwer9ltrin (Hmr.)

;

ver9ltrin (Agersk.) cirkelrund.

hvirvelvejr, no. hoerlvæjr æn (D.)

æn gråw h—, vejr med hvirvelvind.

hvirvelvind, no. hwerlvin æn (D.;

Ang.); hwerdlwej æn best. -9n (Vens.);

hwærlwen æn (Thy); hwær9lwen æn (Ag-

ger); hwerdlwen æn (Mors, S, Sams);

vir9lvifi, æn (Brader.); ver9lven æn (Ager-

skov ; M. Slesv.) = rgsm. ; han for åste'

som æn hwer9lwqi (Vens.); mange små
hvirvelvinde for midsommer varsler tørke,

efter midsommer varsler de regn (vest-

slesv.) ; djævelen, hekse el. underjordiske

flyver i hv— , Kr. Sagn 1. 187. 684, og kan

påføre msker sindssvaghed, derfor skal

man spytte og slå kors for sig, hver

gang en sådan nærmer sig, Kr. IV. 3(55.

203 flg., kaste en kniv derind, J.K. 130. 41,

Junge 219, Gr. GI. d. M. II. 236. 361, jfr.

Wuttke 216, Busch Volksgl. s. 249, Z. f.

M. I. 102, Wigstr. I. 189. 202, Skytts h.

s. 158, Jonsson, More s. 18, Hofberg 151.

189, Gavall.Wårend 1, 17, II. 13. 17. LIV,

Liebr. Volksk. 332. 166 (Norge), Kuhn
W. S. II. 93. 288, M. S. 174. 167, Strac-

kerjan I. 324. 414, II. 65. 337, Urdsbr. V.

137. 148, V^olf N. S. 616. 518, W. Gregor

s. 65, Hartland Fairy T. s. 188, Mélus. III

62, IV. 289, V. 42, Yeats Irish Fairy T.

s. 2, KraussVolkgl. s. 1 1 7, Hexen S. s. 27 b,

Sreca s. 19, Balston Songs s. 155. 382;

hvirvelvinde på havet, se Mélus. II. 183,

Grimm Myth.^- 599 ; h— er en forvandlet

kælling, der beskyldtes for tyveri, el. en

mand fra Afrika, gor msker syge, taler,

Kr. Sagn II. 139. 14")- 50; i ævent, fører

45*
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hv— prinsessen bort, Sgr. 1. 102; svenden

opsøger hv— , Sgr. V. 141.

hvirvelvæve, no. virdlvæw æn (Bra-

derup) = hvirvelvind.

hvirvle, uo.

hwerl -9r -dt (vestj., Bj. li.);

hwérøl hwerhr hwer^lt (Lild s.);

hwerdl hwerhr hwetylt (Vens.);

verdl verhr verd veral (Agersk.) —
1) = rgsm. ; de hwerhr mæ æ vin; æ
vaå verhr (Ang.); „så hwerh déJ9n å

hwejdrn se om", Grb. 8.29 o: drejede sig

om; „haj tor fat åpå hær å hwerdlt me
hær runc9n om"', 35. 18; hon hwerdlt el.

hwerl se om (Vens.) vendte sig om; „i

de sam hwerhr haj tøjøn uw å wun"

,

Grb. 88. 57 o : vælter han tønden . . .

;

dængåri di war tve å fesk, hwerdlt sd

op mæ æn gromd nbrbwdst wen (Lild s.)

;

veral om, ront (Agersk.); hon gor å

hwerhr hær i Injj (Vens.) o: flaner om-
kring i byen. — 2) o hværdl æ dar (D.)

sætte hvirvel (s, d.) for doren. — Jfr.

Aasen, kverva uo., kvervel no., isl. hvir-

fill hak.; hverve.

hvirvlendes, to. hwerhns (D., Elbo)

;

hwerli (Vens.) ; haj kam hwerli ej æ don
(Vens.) farende, på hovedet; han fol

hwerhns (D.) uformodet, hovedkulds,

uden at kunne bøde af; se dog værgeløs.

hvirvler, no. en vandbille, dytiscus;

da fanden vilde skabe ænder, mislykkedes

det, de blev til hvirvlere, Sgr. V. 39. 323.

hvis, se spurv 2.

1. hvis, steo. bindeo. hwes (Vens., alm.)

;

hwh (Søvind s.); hwis (Mors, D., alm.) =
rgsm., — steo., ejeform af hvem (s. d.);

hwes tel æ do fræ, dm æ sku ta skå

we dæ? (Thy) o: hvorfra? — A. : hvis

er den? — B.: det er din, når du
får den i dig! Kr. Ordspr. s. 542; hwes
e dej Aaf?(Vens.); — bindeo. no skat

do ta étsr å kom, hives ene, så skal a

fiøt dæ! (Vens.).

2. hvis, udrbso. hwis! (Lild s.); hms
el. hwys! (Agger); hwys hwys! (Vens.);

hioys! (D.) — vær stille: hys, tys! hwys,

wæ stel! mé kane hør only få'jær (Vens.)

;

hvis! ti stille med det! Kr.IV. 231; hwys!
(Søvind s.); hwys, hwys, ti stel mæ 9d,M
Kr. IX. 171 (Harboøre); hwys. Pie, væ
stel! (Silkeb.); moderens sang ved vug-

gen: hwisa hwisa hwisaloh (Lild s.);

hicys hmjs el. hwis hwis! (D.); htcis hwis

htvis hwis9 luh hwis9 luh ! (Agger) ; se

hvisse ; også : ord til at kyse med, når

man jager efter får, gæs, som vil gå
til skade, se hvist.

hvis-hvas, udrbso. å, hwis9 hwas9!

(D.) siges som svar på, hvad man be-

tragter som vrovl; visi vasi så æ gos te

æ gasi, Sgr. VI. 11. 161 (vestj.); de e no

hwisi hwasi (Vens.), dårligt fiolinspil, musik,

hvisk, no. i udtr. vesk å tesk æ
halt lojn (Sønderj.) o : når man hvisker,

er der logn deri. .

hviske, uo.

hwesk -9 -9t (Søvind s., Elsted);

hwesk -9r -9t (D., Andst, vestj.);

hwesk el. hwesk -9r -9 -d (Vens.);

hwejsk -9r -9d -9d (Agger)

= rgsm. ; di hwesk9r, lisom æ gæs
kæqhr (Andst); „di hwesk9r i Luwn, så

di hør 9 te Huwn" , Grb. 241. 234,

der hviskes i Lune, så det høres til

Hune, to byer i Vens.; han hwisk9r te

dæn ån, Kr. IX. 171 (Harboøre) ; di hwe-

sk9r, som de ræn9r i skrép9r9n (Vens.)

O: ivrig, stærkt; déj, dér hwesk9r, ha.j

lytcdr (sts.) ; sont æn hwesk9n; ji famn
haj ha déJ hweskdn (æn), ka I ene sæj 9

høwt ? el. der é sont é hweski ol tij9r å

di tow (Vens,); hwejskin (Agger); jfr.

Aasen, kviskra, kviska; isl. hviskra; eng.

hwisper; små-.

hvisle, uo.

hwes9l -shr -S9lt (Vens.);

hwés9l -9 -9t (Søvind s.);

hwis9l -shr -S9lt (Mds., Lysg. h.);

hwis9l -9r -t -t (Agger);

hwist9l -sthr -st9lt (Holstbr.);

hys9l -shr -s9lt (Lild s., Thyholm) —
flojte med munden; nær folk hyshr åm
awt9n9n éhr 9po haw, så kahr di dæH
slæm te dæm (Lild s.) el. når de hvisler

tre gange i kirkenoglen (Vens.); han wa
så gal, te haå hwis9lt (Agger); hans er 9,

de hweshr i halmi? (Vens.) frembringer

en knasende lyd; der é sont 9 htvesli å'

jær (Vens.) o: I sidder og flojter så

stærkt; én hweshn (Vens.), kan også

dannes af dette glds. ord; se flojte, jfr.

isl. hvisla uo. hviske (s. d.) ; eng. whistle.

hvisme, uo. hwis9m el. hwes9in -9r

(vestj.) — 1) grundbetydningen synes at

være = vimse , hvoraf ordet måske er

omsætning; æ il hwism9r, vifter frem og

tilbage, go å hwis9ni wæ 9t, han Uf o
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/m-es9m9t, vimsede omkring uden at komme
nogen veje. — 2) logre, vimse; ves9m
nm æ hal (Agersk.); å ves9m omkre'ti i

æ hus (sts.) vimse. — Jfr. Aasen, kvimsa;
hvisme, vimse.

hvisom, bindeo. hwisom (Mors, Vejr.)

;

Jncesom (Vens.) — dersom.

hvisomensindenstid, bindeo. hwi-
soin3nsl-ii9usUl (D., vestj.); hwisdnsi'mns-

,

tij (vestj.)
; visomdnsimnsti (Sem) — der- i'o

som, med eftertryk; hw— do no' etkomdr,
så . . . (vestj.) ; ordet er sagtens sammen-
sat af hvisom-en-sindes-tid ; se sinde ; der-

somensind, nårensind.

hvisomenstid, bindeo. hwisomsnstij
(vestj., Vejr.); htcesoin9nsUj (Veiis.); hwé-
somdnsti (Søvind s.); wes9mmsti (Vejlby,

Fr.) — dersom.

hvisse, no.

hys hysdr hyst hyst (Vens.);

hwis el. hicys -9r -9t (vestj.);

hwis -dr -dd -db (Lild s., Agger; Vens.);

hwys -d -dt -dt (Søvind s.);

vys -rtr -at (Agersk.) —
1) tysse på, hysse ad, hwijs o jæn (vestj.)

;

han høS9r o tøsdr, Uq nioj hjælpdr dt (Her-
ning)

; do ka hys é' ham, desøm haj hlywd

få snaksom (Vens.) ; det sædvanlige udtr.

for moderens vuggesang: o hwys æn hån

kat! {\\'u>.) o: væk med dig; jfr. i>. bvis,

hvit, kist.

hviste, uo.

hwyst -9 -9t -9t (Søvind s.); ft. tf. htcyst

(Elsted);

hwist e\. hwyst -9r hwist hwistivealj.);

nt. ft. tf. hwist9r (Vejr.);

hwist -9r -9 -9 (Vens.);

hwist -9r hwist hwist (Agger);

vist -9f -9t (vestslesv.)

;

hyst -9r hy9st hyst (Bradr.);

vyst vyst9r vy9St vyst (Agersk.) —
1) kaste, hwist mæ nu9 (Vens.); ka
do hwist æn dærhæn? (vestj.); hyst hul
(Braderup) kaste boldten op og gribe

den igen; é hwisti (Vens.) en hvislen;

wist el. wyst kraq (V. Vedst. ; Agersk.)

slå kolbøtte; jfr. hvitte, kyste. — 2)
gynge et barn op og ned på armen:

^'^ hwist 9n åp te æ åw9r i -æ åwn, så
drat9r 9n nii9r i æ åsk (vestj.) borne-
rim; sto å hwyst mæ nomj; hwyst ham
let, så la han nak ver å grei! (Søvind
s.); hyst mæ it ha9rn (Bradr., Agersk.);

hwist ham aw å læ ham go ur i æ
mølgl (vestj.) bornerim; han wyst a' æ
vun, faldt af, han vyst a mæ æ hen i

æ vær (Agersk.); hon gor å hwist9r me
bgnt (Vens.). — 3) vifle f. eks. med et

isirwn (D.); hwis dw9r æn hån (vestj.) ; 30 lommetørklæde, kyse ad kreaturer, der
ka do go hæn o hwis æ hår i søwn!

|

går i kornet; do ka hwist at9r æ for
(Agger); a hwis9 få hdnt, mæn ku ene ' (vestj.); hwist aj æ lam (Vejr.); en hest

få 9 te å tij (Vens.) ; se" 1 . bysse. — 2)
hwijs el, hivys -9r -t, hwist el. hwyst (Ag-
ger) kyse efter småkreaturer, se 2. hvis,

livist.

hvissel, no. hwes9l æn (Vens.) flojte.

hvisselov, no. hwys9låw æn (D.,

vestj.) vugge; se 1. bysse

bvister med hovedet (Løgst.) ; se hvist.

4) o hwyst te Fån9 (D.) behændighedsleg

;

A. lægger sig udstrakt på ryggen f. eks.

i hø faget, med armene udstrakte bag
hovedet, håndfladerne opad; B. sælter

sin venstre fod iA.'s venstre hånd, hojre

i hojre, mens A. løfter sine ben samlede,
hvisselpibe, no. hwis9lpiv æn -piv9r*oså de danner en ret vinkel med kroppen;

(vestj.)
; hwist9lpiv æn -piv9r (Ølgod s..

Vejr.)
; hwes9lpih æn -9r (Vens.) ; hwins9l-

piv el. hunsdlpiv een -piv9r (Malt) — en
lille hyrdefldjte (Malt); han går ud og
flojter i en hvistelpibe, Kr. V. 10. 85;
spøgende udtr. for en klarinet (vestj.);

jfr. SV. hvisselpipa, Wigslr. II. 306 ; hvisle,

hvistle.

-hvissomda, bio. se i-.

hvist, to. se hvidset.

hvist, no. udrbso. hwist æn (D.);

gi æn h— at9r æ for! kys efter dem!
hvist! så floj de til alle fire verdens

B. lægger sig med livet over A.'s fødder,

og ved en samlet bevægelse af hænder og
fødder kaster A. B. langt bort; jfr. fiste,

himmerig s. 611. 22, hvitte, hytte, kyste.

hvistel, uo. se hvisle.

hvistelpiv, no. se hvisselpibe.

hvistende, tf. i udtr. hwist9nd9s gal

(vestj.) overmåde vred; så hlow han så

hwist9nd9s gal (Sall.).

hvistle, uo. hwist9l -stUr huÅst9lt

(Vejr.) flojte med mund el. i hvisselpibe;

jfr. hvisle.

hvit, udrbso. i rerasen: hicit! så
hjorner, Kr. V. 75 o: i et nu; hwist, do æ kat, så tuw æn æ mus fat/ se hvist.
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hvitar, no. se hvidteine.

hvitjen, steo.; hvitjer, bindeo. se

hvilken.

hvitjonning, no. se hvidkjærning.

hvitte, uo. hwit -dr -$6 -dd (Thy)

kaste med fart et kort stykke; hwit øw9
Tcdl, slå kolbøtte; se hviste.

hvittefugl, no. hwitfåwl æn (Lon-

borg) vandrikse, rallus aquaticus, Sgr.

III. 156. 868.

hvitten, steo. se hvilken.

hvitter, bio. ; hvitti, bio. ,,se hvilter.

hvit-tid-dags, bio. hmpdaws (Mors)

;

hwitødaws (Vens.); h— ivel do kom?
hvad tid på dagen = hwitørdaws (Lild

s.); også: hwa daws? (Vens.); du skal

sætte mig over sundet, ihvitterdags det

så er, Kr. VI. 26 ; se dags, hvilter.

Hvitting, no. i talem.: a æ fræ
Ilwétefi (andre: Hwehri) hærst^ howd hem-

hn stomp9 å jorøn tg ve (Søvind s.) som
afvisende svar på sporsm. : hvor er du
fra? betydning? — mulig siges også:

Hittum herred, se Kr. Ordspr. s. 530;
stumpe.

hvittisom, bindeo. hwitssom (Vens.)

dersom, ifald der ej kommer noget ivejen

;

hvilketsom.

hvitur, no. se hvidtorn.

1. hviv, udrbso. et udråb, som høres

i legestuer; når dansen går vildest, kan
karlene stampe i gulvet og råbe: hwiw!

2. hviv, no. stift torklæde, som pigerne

binder over ojnene om sommeren (Skagen),

Mb.; jfr. Kalk. 11.319, Rietz hviv, smlgn.

isl. veifa uo., slænge; Weinhold, Volksk.

I. 349 ned.: „huif, navn til kvindernes

hovedbeklædning på Sild (Sylt).

hvivklæde, no. hwøwUe (Mors, Thy)

;

[hijklæj] (Læsø) — hovedklæde, som
kvinder svøber om hovedet i form af en
solhat, for at skærme ansigtet mod vind

og sol (Slet h., Mds., Vens.), Mb.; ordet

er sagtens — vifteklæde (Støvr. h.), Mb.
hviv-skjød, no. hue, se Outz. GI.

s. 135; Mb. formoder, at -skjød svarer til

norsk isl. skaut, kvindehue.

hvo, steo. = rgsm. ; bruges ikke i

daglig tale, men udtales, når der læses:

hwow (Vens.).

hvoddem, no. hwåjdm æn (Lonb.,

Hmr.); hwdjmøfi æn (Gjedsted); hwdjøm
æn (Gisl. h.); hwopm æn (Mors, Thy,
Sall.) ; hwojdtn et (Elbo ; Vejr.) ; hwodsm

(Bj. h.); woJ9m (N. Slesv.); i)0J9>n (M.

Slesv.) — 1) stedet i sengen, hvor hovedet

hviler (alm.), se hoved 4. — 2) hvod-

demsager (s. d.). — 3) en smal strimmel

eng på tværs af de andre lange og brede

skifter (Hern.). — 4) et stykke tømmer i

vandmøllen, som sidder tværs for akselen;

ordet tydes af Lyngby, Sj. Sprogl. s. 90
hoved-hjem, isl. -heimr; Thorsen påviser

10 i Dania I. 104, at smstn.'s sidste led er

plt. dime, bunke af hø el. halm, høstak

;

diemen, Schiitze; hoved, hovd.

hvoddem dyne, no. voJ9m dyn æn
(Branderup, Agersk.) tværdyne i sengen.

hvoddems-ager, no. hwåpmsawdr
æn (vestj.); hwojdmsawar æn (Vejr.);

hwemsaq9r æn (Vrads h.); wojdmaqdr æn
(Agersk.) — den tværplojede ager for

\

enden af de lange agre, pladsen, hvor

20 ploven vender; jfr. 2. andet, hovedager,

hovdsager.

hvodder, no. flt. se hoved; hvod-
deret, to se hvoddet.

hvoddet, to. hwodd (Mors?); hwåddra

(Agger) ; hwdJ9r el. hwoar el. hwod (Vens.)

— hoved-ør (?), drejesyg, om får ; svim-

mel, om msker; a wa så hwodr som i

tosori (Vens.) så svimmel som en tudse-

unge; småtosset, sær; afledet af hoved
30 (s. d.), jfr. hvoddem, hovedet.

hvoer, no. flt. se hoved; to. se

hvoddet.

hvojem, no. se hvoddem.

hvojer, no. flt. se hoved; to. se

hvoddet.

hvol, no. se hul.

hvolm, no. se holm.

hvon, no. se horn.

hvolme, uo. se ulme.

hvons, steo. se hvad.

Hvons jæger, no. se Odins jæger.

hvor, no. se horn.

hvor, bio. hur foran vokal, hu foran

konsonant (vestj.) ; hur, hu, u (D.) ; hwar-,

hwa (Lild s.. Mors); hwar, hwa, hwe,

hwb (Vens.); hur, ubetonet ho (Lisbj.

Terp, se Jyd. I. 48. 2) ? howdr, horn (Sø-

vind s.); hwot (i enkelte østj. målarter);

wor, wo (vestslesv.) ; vor, vo, måske også

:

&ovår, vå (M. Slesv.) = rgsm.: på hvilket

sted, i hvor hoj grad? hbm ho du gor

bw 9t? O: hvor har du lagt det? a ver

ii, hbw9r a ska gør ow mæ sjH, men:
homr a ska gør ow dt el. 9n (Søvind
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s.); „hwat huws , hw(t syqdn war ej",

^

Grb. 22. 4f, hvert hus, hvor sygdommen

I
var inde ; hwa bowd do ^ hwar e do frå ?

' hioa skat do hen ^ Jmar ho do wat ?

(Vens.); o, gu bawgr os, hwe de é sko!
til el. om den, som fornærmet trækker
sig tilbage; ,a houer åltj få wal, hwe

|

niøh al matt døvv å hve møh nar lion
I

johr ;i iiiæ",ToNov. 26; hwo møiCVens.); !

di ka hør hwa di ær, de kan høre, hvor lo

de er; ol wæn hiva ådr hlyw9r rør we
womd, allevegne, hvor der bliver rørt

ved vandet; hwar 9n hå (/pen, hvor den
har gået (Lild s.); „hvort er du fræ og
hvort skal du hen", Sgr. VI. 82 (Grenå-
egn); „hwem han war, elle hwot han
wa fræ, de mo a ett sejj"; „han ka got
rih, hwot han wil", Blich. Bindst.; hu
wel do hæn ? (S. Sams) ; måske sammen-
trukket : hud9 hæn ? (N. Sams) ; hifr æ do 20

fræ? hnr ahr do o wær? hu ska do
liæn? hu moj, let, mam, fo? (Agger);
hu huimr han, hu ska do hæn? hur æ
do frå ? hu mam, moj, fp, let, tit ! også
kan høres : u ær dt hen, u koma do frå ?

(D.)? vo ser M da U9r hær! (Valsb.);

på sporsmålet: huw9? — kan svares: ve

do it, te de æ fdbå'pn i bipbn ? Kr.Ordspr.

s. 654 med spil på hore (østj.); a war

himda-nt jpr haj (Vons.); Jiwaiit løvve
do hellens?" To Nov. 7; de ka bhjw
bodd hudm o sådan (Malt) o: det kan
blive både på den ene og den anden
måde; hun hod do 9t? (Søvind) bruges
næsten som eng. how do you do ? hun
ka dé ve? hun æ de? o: hvorfor? huå
æ de du komd så sih? hvorfor kommer
du så silde? — A kdm9 nuj sih i da'w!
— Hun ka dé ve? (sts.); mæn hur9n
trow9 do, de vel yp ? (Lisbj. Terp) ; ihuh
de blyw9 o : hvordan end (Tåning)

; „ hun-
nen sku han veh kommen die?" Tkjær
II. 8 ; a wæ ene, hwant de ka wær; „kwant
de no war å hwant de war ene, så" . . .,

Grb. 4.54; A gor aftale med B., at han
skal sige: hivada'nt til ethvert sporsmål;
A.: „a war i byj igp'r." — B. : „hiva-

dan-t?" — B.: „så fek a 9n ørfiqan!"
— B. : „hwada'nt?" — A. er da ikke

sen med at vise hvorledes; hwant hår
do 9d? a wed ejt hwant de ka wær; a
ka fo low te å fotél, hwans (hvad) a wel

å hwant a wel (Lild s.), synes at være
en itk.'s form af livans, se hvad; di skul

te å si åp, humn de haj sæ dis, hu9 di

haj hat i! å, Kr. IX. 251 (Framlev h.);

huda'm el. hudsn æ 9r ? (Agger)
;
„huddn

wå' di ?" — „å, nåw9r stuw9r o nåwdr smp
ej^ te Pjæ Kræns å bæ om 9n alm9s, 30 Usom æ falk, dæ go te kærk" (vestj.);

men di so bhr så mø te me som: „hwar
e din nis? hær e min røw!" kan tigger-

sken fortælle, når folk har ladet hende
stå; se hund 674.52; jfr. Aasen kor, isl.

hvarr; sv. huru; i-,

hvoraf, bio. = rgsm.; hura'w kornar

de? (D.); hwarå' kornar de? (Vens.).

hvordan, bio. hud9n, huran (vestj.,

D.); hivuran {^b\\.)', huda'na,hudan,hudan,

huan el. hu (Agger) ; hudan, hoda'n, huda'n, 40

hunt (Mors, Thy) ; hont (Stagstr.) ; hwant,

hwoda'n, hwoda'nt, hwada'nt (Vens.) ; hwo-
da'n -t (Heil. h.) ; hwant (Ullits) ; hwodan
(Hammer, Vrads h.); hwpan (Egtved);

hworan, woran (Maltbæk); horan (Tarup,

Fjends h.); hwian (Tavlov); huan, huan
(vestenf. Randers); hun, hun (Braband,

Århus egn); hujan (Gjern h., Odder, Øst.

Starup); hujan (Lejrskov, Åle); hwudan
(Jælling egn) ; hunan (Framlev h.) ; hunan so

(Skanderborg egn, Hundsl. s.); hwoda'n
el. hun (Søvind s.); voda'n voran (Ager-

skov); voda'n vodant hunt vont vuM (M.

Slesv.) ; vurnt vuda'nt (Brader.) = rgsm.

;

voda'n æv æ væj? (Agersk.); han spur,

vunt a gek el. voda'M han no skul (Vlb.)

;

vurant el. vuda'nt gør han? (Bradr.); se

hvordanner; i-.

hvordanner, bio. hvordan, udvidet

form, se Kr. IV. 229.

hvorefter, bio. = rgsm.; hwarh'tar

skal a ret mæ? (Vens.); hura'tar, hur-

æ't9r (D.).

hvoren, bio. se hvordan.

hvorfor, bio. hwofår hufår (D.,

vestj.); how9få hwafå (Søvind s.); hwa-

får honsfår (Vens.) ; vofår (M. Slesv.) =;

rgsm.
; „no fåtal prejsti dem beskin om

lyjst å honsfå de piq9n ku ene slok 9"

,

Grb. 192. 114; når Å. sporger: hufår?
kan svares: få de ål nar sku ha nårnt
o fåro'nar si omr o do sku vær dæn
føst (D.); se hvi, hvifor.

hvorfra, bio. hufrå' (D.) = rgsm.;

alm. indledende sporsmål til en fremmed,

man møder og samtaler med, er: hufrå'

æ dæn hær pærsp'n el. man ? (D.) ; hwar
é de hæ gam9l mqj frå? (Vens.); når
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der så sporges: hur æ do' fræ? kan al-

visende svares : a æ dærfræ, hur æ hus

stor ud o æ gæs gor hårfuwdd el. a ær
ål stear fræ uddn hærfræ (vestj.), el.

frå met hjæm9n (Vens.); hur hår do

fån de' frå ? — Såd9n spør æn tyw ! el.

a hår ståhn 9t frå æn tyw, ve do' kiHds

ve 9t? se Hjemstok, jfr. Kr. Ordsprog

s'. 277 øv.

hvorhen, sporgeo. = rgsm. ; hwar-if>

hen wet do ? (Vens.) ; A. : „hu ska do hæn ^
— afvisende svarer B. : „de hår æ ek

glæmt" (Agger) ; — A. : „hwar skat do

hæn ?" — B. : „te FlastraJ ætsr e læs

hujhwalp" (Vens.); A, : „hwar ér hqj

hæn?" — B. : „ha^j e på spu9r æt9r i

målc-ihr" (Vens.), se 2. hen, 1. henne,

hvordan.

hvorimod, bio. hurimumå (D.);

hueimoi el. huinioi (Silkeb.) = rgsm. 20

hvorlunde, bio. hvorledes; hwoluh
de hår sæj (Lindk., de gi.); hud9n, de

unge.

hvorlænge, bio. hulæ't^ (D.); hwd-

læ'ti (Vens.) — rgsm.

hvormange, bio. huma'm (D., vestj.);

hwa-, hwe- el. hwåmå'm (Vens.) = rgsm.

hvormeget, bio. hu moi (D.) =
rgsm. ; hwamø' rænar I åpå', der e te

Stjænshæk ? (Vens.) o : hvorlangt antager sn

I der er til Stensbæk? '

hvornår, bio. Atcowæ'r (Vens., Andst,

N. Farup); hunæ'r unæ'r (D., Gjørd.);

også; hwan (glds. D.); hwæn (Andst,

Gjørding); væn wonæ'r vimr (Sem); væn
vonæ'r vin9r (Agersk.) ; vimr (vestslesv.)

;

væ.n vimr vonæ9r (Ang.); væn vonæ'9

(Sundev.); væn vin9r (Bradr.) — når, i i

sporgende og i afh. sporgesætn. ; væn
'

de tårn9r (Bradr.); hwan han kom9r^ så*^

ggr a (D.); væn el. venæ'r el. vimr dær
gær nåwdr te væjr (istykker), så græ hun
glik (Agersk.) ; vifi9r kåmsto ? el. kam do ?

(Bradr.), når kom du? — Jfr. Flensb.

Bylov hvannær, isl. hvenær; når.

hvorpå, bio. huropo'w (Agger) =
rgsm.

hvorref, no. se hornreb.

hvorsomhelst, bio. = rgsm. ; a skal

mø, hwasomhælst do fålå'ridr 9 (Vens.), fio

hvorvel, bio. hwowa'l (D., vestj..

Heil. h.); vovæ'l (Sem, Sønderj.) = rgsm.

i hvorvel.

hvorvidt, bio. — rgsm.; æ wed ek,

huwi't ... (Agger), jeg véd ikke, hvor-

vidt ...

hvos, fho. se hos.

hvosse, hvossi, no. se hose.

hvost, no. flt. uo. se hoste.

hvot, bio. se hvor, hårdt.

hvuj, no. se hud; uo. se huje.

hvup, uo. se huppe.

hvy, no. se hud.

hvy, no. hwy æn (vestj.) hujen,

skrig; det gav de jo en hwy af og floj

hver til sin side, M. Skr. 40. 45.

hvys, uo. udrbso. se hvis, hvisse.

hvyst, uo. se hviste.

hvæb, no. skældsord til en, som
står og gaber tankeløst : no humv9d (best.)

;

stor u no di9r å hwæv9r! (Linde v. Ran-

ders).

hvæbe, uo. , række hovedet tåbelig

fremad, gore noget med skødesløs lige-

gyldighed", Mb.
hvæd, no. se hvede; hvidde.

hvæde, uo.

hwæd -9r hwæt hwæt (D.);

hwe hwe9r hwet hivet (Vens.);

hwær el. hwæd el. hwed -9r hwæt hwæt
(vestj., Thy, Agger);

hwer -9r hwæt hwæt (Holstbr., Vejr.);

hwer -9 hwet hwpt (E]lsted);

hwei hweJ9 hweit hweit (Søvind s.) ; fl.

hwet tf. hwet (Tåning);

vær -9r væt væt (Agersk.):

væt -9r væt væ9t (Bradr.);

ver (Ang.) —
hvæsse (s. d.) på en hvæssesten ; se slibe

;

også fig. f. eks. ved en handel ; hvor folk

ikke kan enes, kan tredieniand komme og

sige: de ær et nåw9t o hwæd p; hryjd

o diJ9l! (D.) O: lad fare med at hvæsse

på det, tale om det; se Sgr. III. 1 33. 659

;

jfr. Aasen, kvetja, isl. hvetja.

hvædelæder, no. hwæddlær de (Thy)

;

hwhdleJ9r de (Lild s.) — „bedet" læder

af en hestehud; [så sæj som æn hwid9-

lærs øl] (Mors); se 4. bede.

-hvæder, no. må vel betyde: person

el. genstand, som hvæsser; nagle-, navr-,

hvædesand, no. hwésåj é (Vens.);

hwedsån de (Lild s.) — stridt sand; det

blandes med vand og tages ud på mark
og eng i en „sandpotte"; med en hånd-

fald af den sandvælling oversmores stryge-

stikken, hvormed der skærpes (Lild s.)

hvædol, no. se* hvedeål.
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hvædsten, no. hwæ-, hwé- el. hwe-

stjen i best. -stjæn flt. -stidn best. -stjern

(Vens.); hwe- el. kwedsfjcen æn (Mors,

Thy) ; hwestin el. hicertifjæn (Agger) ; htcer-

sten æn -stijsn (Vejr.); hwæstsn æn -9r

(D.) ; hwæastdn (Fanø) ; liwedstipn ænihh.)
;

hwceMin æn = flt. (Bj. h.); hweistin æn
= nt. (Søvind s.); værstdn el. væstdn æn
(Ang. ; Åbenrå, Agersk.); vætsten æn -ar

(Biadr.) — 1) hvæssesten, forskellig fra

hvervesien (s. d.), slibesten (s. d.). — 2)

udtr. om dejgrandet sigtebrød især, de

fåhr i hiræstdn el. Has; dær ær hwæd-

st9n i æ kåq (Fanø, alm.); kunt e så

waqt ijo'r, de brøjd gor ræn i i htvæ-

stjen (Vens.).

hvædstenet, to. i udtr. væstens brød

(Ang.) — dejgrandet.

hvægelsindet, se hvegelsindet.

hvæj, no. se ved.

hvæjeløv, no. se hvedelev.

hvæl, to. se hvællig; uo. se hvælve,

hvæl, no. Jmæl é best. [-c] (Vens.)

;

Iiu-qel æn — flt. (vestj., Thy); hwal et

(Eli)o h., Søvind s.) — skrål, skingrende

råb, de tvår é ræb hwæl, haj ga å' sæ

(Vens.); „ih, de wa da et grou hwæl

den knæjt'slov å sæ". And. Bars.

hvsele, uo. se hvælve.

hvæle, uo. hwæl -dr -t -t (Thy);

htv— o nøj, glo på noget, også Uld s.

hvælle, uo.

hwæl -9r -c -c (Vens.);

hwæl hwæUr el. hwæl, hwæl hwæl (vestj.),

nut. hwæl (Vrads h.);

hwæl -9r hwælt el. hwælt [hwælt] (Thy)

;

hivet -dl- -t -t (Lild s.) —
råbe, skrige, græde på en skingrende el.

larmende måde, hwæl cl ful hals åpå

jéj (Vens.), jfr. Grb. 94. 104; hwél æ' ham!

(Lild s.), når der skal kaldes på en, der

er langt borte; di ful stoddfdr hwéhr å

sjøridr, te wi ka hør dd lånt hæn (Lild s.)

;

du hvi^æller, som du var født i Edderup,

Kr. Ordspr. 508 (Randers egn)
;

jfr. Aasen,

kvella, tale med hvinende stemme; Rietz

hwålla el. gwålla, isl. hwella (Haldorson);

hvellr to. Fritzn.^- skingrende.

hvæller, to. hwæhr (Andst, Kol-

ding) skingrende, klinger: h— i æ 1%, i

æ røst; æ leU hun æ så h— ; jfr. hvil-

ler, hvælre.

hvællig, to. hwæb (D.; Lonb.);

hwæl (vestj.. Vejr., Mors, Lild s.); hwåb

el. hwæl (Thy); hwæl el. hwæb (Vens.);

hwab (Søvind, Andst, Bj. h.) — 1) to.

rask, livlig, velnæret, om horn ; om voksne:

dygtig, do ær æ,n hwab dræti, ka do

så9n løs! (Andst); han æ hwæl te æ
howddar (vestj.), dygtig, til al passe; i

hwæb kdl, no hwæb kdl i djær ijn

tå^kdr (Vens.) spottende, også * hwæl

kdl flink, velstående; hon ær hwél mæ
10 hemr hendr (Lild s.) dygtig til at bruge sine

hænder; * æn htcæb stan (Fanø); han ær

hej9l hwæb (vestj.) ved stort mod ; æn hwæb
bdjl, hæjst (Mors) ; de ær æn hwæl ganidl

man, han ka leq i æ særi ud9n kæp o

såw ud9n hrebr (vestj.); ijas war han

lijfram wpq, mæn i ætdniæjdd ær han så

! mdj hwæl (Agger); hwél mæn ku såmtir

j

leq (sno) ol de reb, di sku broq åm
\ såm9r9n (Lild s.). — 2) bio. æ kuw9n

pastor så hwæb (D., glds.) rigt, stærkt;

æn hwæb stuw9 jæn (Mors) ; é hwæb gåt

bdn, I hwæb gu præst (Vens.); „hqj

bløw så hwæb skit'', Gib. 14. 14; de kam

eric så hwæb møj ræn; de é da htcæb!

(Vens.) o : storartet. — Er det isl. voldugr,

Aasen voldug?

hvælligen, bio. hwæbqan (Vens.)

overmåde meget; „Ø9n hløw så hwæbqin

plaw9 å røt9r å muws" , Grb. 137. 3; se

30 hvællig.

h-vælp, no. se hvalp,

hvælre, uo. hwæhr -r (Mds.) skrige,

om hons ved vejrskifte: æ hons di gor

å hwæl9r9r så stærk ida'w = hvejre;

søn te de hwæUr9t (Mds. h.); se hvælle.

hvælråbe, uo. hwelrob -dr [-^]

(Vens.) råbe af al sin magt.

hvælsig, to. se hvirvelsyg.

hvælvbro, no. hwalhro æn (Sams)

40 en hvælvet bro, stenkiste, stemmesluse

(Sams); se hvælving,

hvælve, uo.

hwæl -9r el. hwæbr, -t hwælt (Vens.);

hwæl -9r hwål el. hivælt, hwål el. hwælt

(Agger);

hwél -9r hwål hwål (Lild s.) ; nf. hwæl

I

nt. -9r (Thy);

j

hwæl -9r hwål hwål (Vejr.);

I

hwæl hwæl hwæl hwæl (D.);

50 hwæl hwæl hwæl hicæl (Andst);

I

hwol hwåb hwal hwdl (Røgen s.);

;

hwal hwab hwal hwal (Elsted);

I

hwal [-9] hwal hwal (Søvind s., S. Hald)

;

I

væl væl væl væl (Agersk., vestslesv.);
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væl væl væl væd (Bradr.); nt. væh
(Ang.) -

1) vende noget, en kop, et kar, en båd

med den hule side ned ; hwél din talærkdn

!

(Lild s.); hoddn wa bløtpøn hwåt øw9r
ham, båden havde hvælvet sig over ham
på havet (sts.); o hwæl æn kåp, æn fur

owdr (Lindk. s.); væl et kåp owdr nåw9r
(Agersk.); lian hwæl æ kåp, han vil et

ha mijdv (D.) vendte koppen med bunden lo

i vejret til tegn på, at han ikke ønskede

mere; do må et hwæl ino', do ska hå

dn kåp mij9r (D.) høflig opfordring til

at drikke en kåp til ; også nok : æ gryd

hwæhr (Thy) ligger med bunden i vejret;

æ far væl (Agersk.) fadet ligger med
bunden ivejret; do ka ju sæt hin åpio'

9n hywlbo å hwal et kar øw9, så hør I
i kare't (Søvind s.); hwæl omr (Andst)

fig. tilhylle. — 2) stromme ud , hælde 20

ud, inlr. trs., om hvad der strcimmer
j

ud som af et fad, der vendes med
\

bunden ivejret; rqent hwælt nidr (Vens.) '

regnen styrtede ned ; de hwahr wan nipr
1

(S. Hald); de hwæl niJ9r i strom (D.); !

do hwæl dt så hasts i' dæj (D.) du drik-

ker for hastigt; væl æ drek hasts i' sæ
(Agersk.); stræv o htvæl i' dæj (vestj.);

ka do hwæl patæ'tsrsn å' dej spqj å så

kom herhen mæ i ? hon hwælt d å, så 30

de stu te dl laj (Vens.) hun hældte

vandet af, så det stod til alle sider; jfr.

kvalregn, kvalvand. — 3) go å hwæl,

om msker, lude med hovedet til den
ene side (Mors); a lo da mi årsm o æ

[

rækiværk å hwæUt mæ ud owar dt, Sgr.

IV. 194 (Skals). — 4) danne hvælving; I

o hwæl æn åwn o: bygge ovnens hvæl-
|

ving; æ dor æ væl (vestslesv.) ; cérksn
\

é hwælt (Vens.) hvælvet. — Jfr. Aasen, 40

kvelva, isl. hvelfa, hvalfa el. holfa; htsk.

wolben.

hvælvebojle, no. hwælhbjsl æn (vestj.)

gilde, som gores af fiskerne på vestkysten

(Ferring, Harboøre og fl. st.), når de

efter jul ophører med havfisket, gor

deres regskab op og trækker deres både

op i klitten, hvor de hvælver (s. d.) dem;
gildet holdtes hos skibets ejer, ligegyldigt,

om han havde part i fiskeriet eller ej. so

Så blev regnskaberne gjort op, hvad
førremanden skulde have og hvad en-

hver af de andre fiskere kunde tilkomme

;

de blev beværtede med ærter og flæsk,

kaffe, puns og kage og småsnapse der-

imellem. Var der flere ejere af skibet,

skiftedes disse til at gore hv— , se Kr.

Holmsl. s. 9, Jylland I. 48 ; i tiden mell.

Pouls- og Persdag holdtes det, Kr. Al-

mueliv IV. 35 ; wå falk htvål djæ buwad

iguwr o halt htvælbåjl ija's, imå'r tår di

hæn mæ æ wuj (Agger) o: på sommer-
fiske i Limfjorden efter ål.

hvælving, no. hivæhri i best. -i flt.

er (Vens.; Agger); hwæhti æn -9r (D.,

vestj.); hwahri æn -9^ (Søvind s., Bj. h.);

hwall i best. -i (S. Sams); væhri æn -9r

(Sønderj.; Ang.); vælndri æn -9r (Bradr.)

= rgsm., kirkehvælving; også: ovnens

hvælvede loft, mods. arne; i nes (en

nisse) bow9 ap å hwalx9r9n (S. Sams)

;

der er høw hwæhvpr i Bbr9m cérk, no

om st^j law9 di ås9 hwæhipr i stal

(Vens.); jfr. himmel-, port-.

hvælvknog, no. [hwælknåq æn]
(vestj.) rygende snefog; da han ud på
aftenen vilde hjem, var del sådan en

hvælknog om huset, at en ingen steder

kunde gå, Sgr. VI. 137.

hvælv-regne, uo. de hwalræjnsr (S.

Hald) o: det øsregner, se hvælve.

hvælv-rig, to. hwalriq flt. hwqlriq

(Røgen s.) ; hwalriq (S. Hald h.) — over-

måde rig; ordet stammer fra hvælve

(s. d.), i belydn. vende et kar med
bunden 1 vejret, se Kalk. II. 308 b. ned.

hvælvsten, no. hwalsti9n æn (Sams)

dækstenen på en brohvælving.

hvæn, no. se hvene; steo. se hvem;
bio. se hvornår.

hvæpping, no. se vipping.

hvær, no. se hvejr; uo. se hvæde.

hværenste, to. se hver en.

hværlegal, to. se hvirvelgal.

hværre^ no. uo. se hverv, hverve.

hværrebrø, no. se hvedebrød.

hværrel, no. se hvirvel.

-hvæs, no. se havrehvæs.

hvæs, no. hwæs i best. -i (Vens.)

person, der taler hæst; se hæs, hvæse;

do ka wal ji e hwæs ino' (Vens.) o:

flasken kan give en klukkende lyd, skænke

en dram ; andre siger : i hwas o : en,

der er hvas, stærk.

1. hvæse, uo.

hæs el. hwæs hwæssr hwæst hwæst

(Vens.)

;

hwæs hwæ9S9 hwæst hwæsst (Elsted);
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Inræii -ar -t -t (Thy, Mors);
hes el. hwes -9r -t, hest el. hwesi (Vejr.),

Ilt", hwes (Agger, Lb.), hes (Hmr.);
hes hes hest hest (Lindk. s.);

hwæs hwæs hwæst hvæst (Malt, D,);

væs væs væst væst (Agersk.; Bradr.)
— hvæse, om gassen el. hugormen; ce

hoqicårm hes (Lindk.); gast hvæsdr é mé;
(josan hwæst é hgnt; no ho gast hwæst sist

Heini.; (Vugterne kaldes : hgjhær é hest -9

flt. — etl. (Vens), hjohær (Lonb.) ; huhær
(Andst); — blomsterne: huhærhlåstdr flt.

(sts.); — „hybær" (Ålborg); ^M&ær (Ager-

skov)
; jukhæ (Sundv., Ang.)

;
juU (Fjolde)

;

en ret mad tillavet deraf kaldes : jtikbæ-

sop flt. (Sundev.), Legende om den se

Sgr. II. 205. 796, Mhof 358. 479, den er

skabt af djævelen for at klattre til him-
gmi; der e sgnt 9 hwæsl å jæs9n (Vens.) ; lo len på; Judas hængte sig i dens grene;

"
'

"^
'

se også Andersen , Fr. P. V, s. 65 ;
jfr.

Kaikar II. 244 hjubentorn.

hybenkradser, no. se hibenkradser.

hybenris, no. — 1) hyj- el. hyhær-
r/js ri. -ries (Vens.) — hybentorn. — 2)
en pileart, salix repens L.

;
„huebærris"

med bærlignende udvækster på bladene,

J. T. 215 (vestj.), se hundebær.
hybs, no. en ubetydelig smule; nu

han hest o hlest (D.) ; de hwæs?r i æ strg

(Mors, Thy), om vinden, der suser. —
2) tale hæst el. hviskende; ,a trowr a
vil te å dø! såh han; men han hvæhst
ed ud", Blich. Bindst.; hon jik å hæst
(Vens.) o : var hæs ; — Jfr. Aasen kvæsa^,

eng. wheeze; hæs, hæseblæsende.
2. hvæse, no. hwejs el. hwæs i best. -i

flt. -9r (Vens.) madpiben hos dyr; især
hos får og køer, undertiden hos gæs; 20 var der kun en hybs tilbage, så havde
a skor i hwæsi, da a stak fpr9; se de pengene, Kr. III. 36. 47.

spurv 2; jfr. vessel.

hvæsekande, no. hwæskan oew (Andst)
en hæs person.

hvæsel, no. se væsel.

hvæsse, uo. hwh -9 -9t -dt (Elsted)

= rgsm., se hvæde.

hvæsten, no. se hvædesten.

hvæt, tf. se hvæde; bio. se hvat.

hvævs, no. se hveps.

hvørrebrye, no. se hvedebrød.

hvov, uo. se vifte.

hvovs, no. se hveps.

hvovte uo. se vifte.

hvåen, no. se hoved 4.

hval, nf. tf. se hvælve.

hvålle, to. se livællig.

hvålsfln, no. se hvalsfinne.

hvan, no. se horn.

hvår (?), to. hwår (?) (Thorsted) rask 40

på det; han æ så hwår g 9r, se \. hver.

hy, no. se hø, hojde; to. se hoj.

-hyacint, no. jfr. gr. hyakinthos;

perle-.

hyben, no. hy^- el. hyUwon i el.

hyj- el. hyhær é el. hyjbærtwdn i best. -i

flt. -twdn (Vens.) ; hiftumn æn (Randers)

;

hivtgn æn (Søvind s.); htjhtuwn æn (Bj.

h.); hjof æn = flt. (Lemvig); hjohær-

hybær, no. se hyben.

hyen, no. se hone.

hyer, uo. se høre.

hyest, no. se høstuld.

hyffeltorn, no. se høffeltorn.

hygge, uo. hyq -9r -9 -9 (Vens.) —
rgsm., røgte med omhu, nyt ord; hon er

en gu kun te å hyq om hær maj; se

30 1. hug; jfr. Aasen, hyggja.

I hyjate, to. se hojhjærtet.

hyk, uo. se høkke; udrbso. se hyp.

hykle, uo.

hyk9l -dr -t -t (Agger);

høkd -khr -k9lt -kølt (Vens.)

= rgsm.; æ hykhr eri9n puhr (Agger)

o: jeg siger min mening rent ud; deraf:

høkUr i best. -i; høklerrc (Vens.); jfr.

htsk. heucheln.

hyl, no. hyjl e best. -t flt. hyjl

(Vens.) = rgsm.: hon bløw så fåcy'wst,

de hon ga h grom9 stur hyjl å' se; se

vræl.

hyld, no. se huld.

hyld, no. hyl æn — flt. (D.); høl

æn -9r (Agger); høl æn best. -9n flt.

høhr (Vens.); hyl æn hyl (Sundv.); hyl

æn hyl (Agersk., Søvind s.); høl æn =
flt. (Thy) — et træ, sambucus L. : væn

turnn æn (Lonb.); „hybær el. hytovn'^ 60 dær harer hyl å planter pil, dæn fær
(Ålborg); „høwbærtræ" (Varde); ju9k æn

\
værk9n rg æhr vil (Sønderj.); „de hwin

jukd (Sundev., Ang.); juhærtræ el. -bosk
\

i æ avgll'^ så æ man, da håd han kon
(Agersk.); jub9tre9 (Fjolde) — vild rose,

måske især rosa canina og pomifera

jæn hyl (D.); når h— blomstrer om vin*

teren, varsles død, Sgr. IX. 234. 806; sky-
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der en h— op under husets fodstykke,

betyder det held, Sgr. VIII. 181. 750; når

hyldens blade bliver så store, at de kan

lukke [dække] et oje, må man sove

middagssovn, Sgr, VIII. 42. 77; hvor h

—

ikke kan gro , der kan ingen mand bo,

Sgr. VI. 14. 219, Kr. IX. 39.420; den frier

fra koldfeber : man skal binde feberen

til en h— og sige

:

hyltræ, a klamr få dæ,

mi restsyqdHy dæn plaw9y niæ;

et hindr dii fast o ggr hæfrå'

i nawn osv., — Kr. IV. 395. 530;

el. her står du hyld så bold,

jeg haver den kold',

den skal forlade mig og ryste dig,

i navn osv., — Kr. VI. 373. 189;

el. hær kornw a mæ. mi kol te dæ,

kom do så mæ mi sunhipd te mæ,
Sgr. VIII. 122. 543; jfr. J. Saml. IV. 243,:

Thiele Overtro nr. 433, Stiackerj. I. 74. 90,

Urdsbr. 1882 nr. 9. 16, V. 169, Urquell

II. 95, Tylor Anfånge II. 149; man slip-

per den også, når man stiltiende lader

vandet under en hyld, Kr. IV. 395. 539;

når man lader sit vand under et hylde-

træ får man udslæt, Sgr. VII. 29. 23 (Fyn)

;

under en h— bor underjordiske, Kr. VIII.

24.49, Sagn' I. 298. 986; man maa ikke

gore et hyldetræ fortræd, hverken hugge;

grene af el. volde rødderne skade ved
gravning; den, som grov en hyld op og

ikke bad om forlov og ikke lovede at

plante en anden i stedet, han visnede

hen med hylden. For at tage grene og
blomster, skulde man også bede om lov

og sige, at det var nødvendigt. Drengene
... lå på deres knæ og bad smukt om
lov til at skære grene til deres sprojter

og lagde altid til: „for det er nødven-'

digt!" Kr. Anholt 73. 164; jfr.MhoffSIO;
tandpine slipper man for ved at stikke

den syge land til blods med en hylde-

splint, vist alm., se Thiele Overtro nr.

448; de nedhængende skud af h

—

virker afførende, de oprette som bræk-
middel, de vandrette som svedemiddel,

Thiele Overtro nr. 437, Wuttke s. 302,
Strackerj. II. 19. 280, Renvall s. 32, jfr.

Mélus. 1. 348, Arner. Folkl. II. 29 ; en pind :

af hyld bruges i kærnestangen, når man
ikke kan faa smor, Thiele Overtro nr.

242; sålænge en hyld står udenfor stue-

huset fødes ingen velskabte born der,

Kr. Sagn 1. 343. 23; se om alt dette And.

Fr. PI. V. s. 234 flg., Gavall.Wårend 1. 310,

PergersPflanzensagen 256 flg., Wuttke nr.

13. 141, Busch Volksgl. s. 122. 187, Mhoff

378 flg., Grimm Myth.« 617. 1122. — Jfr.

Aasen hyll hak. ; htsk. hollunder, mnt.

ellern Sch. Liibb.; eng. elder; spansk-.

1. hylde, no. hyl æ)i -9r (D., Søvind

s.) ; høl æn best. -dn flt. -ar (Vens. ; Thy,

Agger); hol æn -9r (Ang.) = rgsm. ; de

leq,9r o æ næjdr hyl (D., alm.) o: det

ligger på gulvet; „set de åpå dé næj9r

høl, så faU do em nir" , Grb. 243. 274,

se Lars; wær i høUn hos ham (Vens.)

o: være i kridthuset; ng æ han nak

kom9n o hans ræt hyl (D.) på sin plads;

„de klæj kle dæ ene su el. swp gåt" .
—

„å, de j^r ene no, a skal ene sæt9s ihøhn
te stås (Vens.)

;
jfr. Aasen sv. hylla, huk.

;

bjælke-, gratost-, hø-, Larses-, mælke-.

2. hylde, uo. hyl -9r -9t (D.) i udtr.

de hyhr gåt o jæn, om msker og dyr:

fedes, får huld (s. d.).

hyldebloster, no. htjlblåst9r tit. (D.;

Søvind s.) — 1) = rgsm.; deraf hyl-

blåstarte, se hyldethe. — 2) hylb!dst9r

(vcstslesv.) kaldes et vist mønster af

kniplepigerne.

hyldeblomst, no. hølblomst æn -ar

(Agger) ; best. -dn (Vens.) ^^ rgsm.

hyldebord, no. hylhor æn (vestj.)

en hylde; sædvanlig om hylderne langs

loftsbjælken, hvorpå mælken sættes; de

sagde nej og havde endda hyldebordet

under loftet fuldt af mælkefade, Kr. III.

274. 366, se kandebord, Larses hylde,

ogsbord.

hyldebusk, no. hølbosk æn -howsk

(Agger) ; hølhusk i best. -* flt. -husk (Vens.)

= hyld (s. d.).

hyldebær, no. hjlbær æn — flt.

(D.); hylhæ et best. -hærat flt. best. -hæran

(Søvind) — bærrene af hylden; deraf

laves: hylbæsoj) (Sundv.).

hyldebærsuppe, no. hylhæs&p de

(Søvind s.) frugtsuppe af hyldebær.

hyldebøsse, no. hylbøs æn -ar (D.)

;

hølbøjs æn -ar (Agger); hylbøs æn -9 (Sø-

vind s.) ; hølbøs æn best. -an ilt. -9r (Vens.)

— rgsm., alm. legetoj for drenge; den

dannes af en udhulet hyldepind, lades

med to propper af hør el. blår, af hvilke

den ene ved hjælp af en ladestok driver

den anden ud med et skrald; den er et
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internationalt legetoj, se Andree, Parall.

II. 93; kartoffelbøsse.

hyldefolk, no. er gronne, bor i

liyldetræet el. under det, og tager gården

og redskaberne i den i brug, når folk

går i seng; de pudser knive og gafler,

og er der noget i ulave, istandsætter de

det, Kr. VIII. 45. 84, Kr. Sagn II. 3. 4,

7.28.29.31; jfr. „hyldemoder% Thiele II.

282 med henvisn, til Afzel. Swenska Sago
Hafder II. 151 (?), Sgr.VIII. 43. 98; sign.

huldu folk nyisl. ; Faye 40 flg,

hyldemarv, no. hylmah de (D.)

marven af hyldetræet.

hyldemoder, no. ånd, som man
antog boede i hyldetræet; i iiver hyld

er en h— , som man maa vogte sig

for at fornærme, som for den lede ånd,

Kr. Anholt s. 73. 164, se hyld, hylde-

folk.

hylderumpe, no. hølromp i hest. -i

flt. -romp (Vens.) vissen hyldegren.

hyldethe, no. hølte el. -tewaft de

(Agger); best. hølUd (Vens.); hylu el.

-tman (D.) ; hyke de (Søvind s.) = rgsm.

;

alm. drik i ældre tider, bliver endnu tit

drukket af bønderfolk i Vesteregnen for

the, se the.

hyldetræ, no. hyltræ æn -9r (D.);

høltréj é -trepr (Vens.) = rgsm.; stuen

var bygget af hyldetræ, derfor var hor-

nene urolige, de blev pattede af vætter,

Kr. Sagn I. 6. 18.

hyldevand, no. hylwan de (vestj.)

hyldethe (s. d.) ; når vi ikke havde andet

at drikke, kogte min moder en gryde

h— og satte på kakkeloven; når vi blev

tørstige, kunde vi så gå dertil og drikke,

Kr. Almueliv III. 50. 156.

hyle, uo.

hyjl -9r el. hyjbr, hyjl hyjlt (Vens.);

hyjl -9r -t -t (Agger);

hyl hyl hul hyl (Lindk. s.);

hul hul hul hul (Andst sj.), nt. hul (D.)

;

hyl hyl hyl hy'^l (Gram s.);

hul hul hult hult (Fjolde; Ang.) —
— rgsm.; græde, hyle, om born, dyr;

også om vinden (Sønderj.); hon hd go9

å hyjlt i wiUn skyj (Vens.); dér é spnt

é hyjU å di oridr (sts.); jfr. Aasen hyla,

ula; htsk. heulen, mnt. hulen, Sch. Lbb.;

ordet henføres lil htsk. eule, ugle, altså:

opr. tude som en ugle; se kyle.

hyling, no. Injhri æn -9r (Agersk.)

en hest med én testikel; = urhingst;

jfr. klaphingst,,

1. hylle, uo.

høl -9r -t hølt (Vens.) ; tf. hølt (Agger)

;

høl -9r hul hul (D.; Vlb.)

— rgsm.; hylle, tildække; å høl å døl;

d høl iUn (Vens.); „wi fo wal å høl å

døl mé htvh'ar" , Grb. 162. 2,"); høl en,

te, nij9r (Agger).

2. hylle, no. lang kåbe, som kvinder

på Anholt i ældre tid gik med, Kr. Al-

mueliv III. 94. 319.

Hylleborg; no. glds. kvindenavn, se

Hildeburgh, Nielsen Personnavne; Hllde-

bjørg i Aasens Navnebog, af Hild strid,

Bjørg hjælp el. beskyttelse; æn Hyl9hår9

(Agger) forblommet ord, en kvinde, der

, hylrer " (s. d.).

hylleke, no. høhk el. høhk i best. -/

flt. -9r (Vens.; Sall.); hyhk æn (Røgen

s.); hølk9n æn (Fanø) — 1) et trekantet

hovedlin (Vens.); jfr. Grb. 5. 21; også

vestslesv. ; hqj fæk jæn på høhki o : en

ørefigen (Vens.) ; hwa mon han hår orbr

hyl9k9n? (Røgen) hvad mon han bærer

under sin kappe; ligeså bære h— på
begge skuldre (sts.); hqj hd fot se i gu

høhk (Vens.) o: rus. — 2) langt hvidt

tørklæde, der bruges som en slags kyse

til born (Fanø). — Jfr. mnt. hulleken,

Sch. Liibb. „eine von der einfachen kappe

verschiedene kopfbedeckung"; Aasen hylk;

Rietz s. 280 under helika.

hylleklæde, no. hylkle æn -kle9r

(Andst) uldent kvinde-kastetorklæde.

hyllest, no. hyhst æn (Mors) pleje,

hjælp, tilsyn; han hår eipn h— , om en

gammel, som ingen har til at hjælpe sig,

el. om små born, hvis forældre ej vil

sørge for dem; jfr. Aasen hyllesta huk,

gunst, velvillie; isl. hoUusta.

hyllestløs, lo. hyhsløs (Mors, Sall.),

æn h— jæn, en som er uden hjælp og

pleje, om syge, fattige og forladte.

hylli, no. se høle.

hylre, uo. hyUr -9r -9t -9t (Ager-

skov, vestslesv.); hyhr hyhr hyUr hyhr

(Vens.; Thy) — klynke og klage sig,

smågræde, om bom og kvinder; haj ygr

å hyhr å græ9r (Vens.)
; gå å hyUr om-

kre'ii (Agersk.) gå og klynke; hon hyhr

såda'nt, de mé ku hdt9 græ we å hør 9

(Vens.) iron.; jfr. plt. hulferen, Schiilze;

Hylleborg, pylre, sylre.
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hylsklæde, no. hølskle æn -Mm-
(Vejr., Mors, Thy,); flt. hølskhr (Hmr.,

Agger); måske: hørJclæ (Henne s. ved

Varde) — uldent lagen til senge ; i møUn
hrujt vi hølsklær9 po sæyin" , Kr. IX. 222

(Gjern h,); jfr. tjald, vår; se hylskind.

hylskind, no. hølskin æn = flt.

(Sall.) — hylsklæde, uldent lagen, bruges

i flæng med hylsklæder. ,

hylskyr, no. hylskyr æn -9r (Bra- lo

derup) „træstykke fra bjælken til muren,

ikke i lader" (Lyngby), sagtens^ = ogs-

bord (s. d.); ordet synes sammensat af

hylde— skyde.

hylster, no. hølstar æn -dr (Agger);

hølstdr e best. -9 flt. -9r (Vens.) = rgsm.

;

dække, hylster; torklæde, der ej sidder

rigtig på hovedet; „hons é de får é

hølst9r, de leqar øw9r élt?" — „å, de

er ene onc en i gam9l ucdwl." — Do 20

for low te å leq jénte^ é hølstør (noget

til dække) øm di patæ't9r (Vens.).

hylvertorn, no. Mb. se høffeltorn.

hyn, steo. se hin.

hynde, no. h^j el. høj é best. hénc el.

høj best. -9 flt. héj9r (Vens.) ; høn æn -9r

(Agger); hyn et -9 (Søvind s.. Hads h.,

Bradr.) ; hjown el. hjowni el. hqn el.

hjån itk. (S. Sams), måske hjun itk. (N.

Sams) ; hon et -9 (Barrit s., Bj. h.) ; høh 30

æn -9r (D.); itk. (Røgen; Fjolde); hyn et

-9r (Bradr,; Sundev.); hyn et -9r (Ang.)

— 1) = rgsm.; en pude til at lægge

på en stol eller i sædet af vognen til at

sidde på; jfr. Kr. AlmueUv I. 60. 208. —
2) , klappe hynde", borneleg; A. sætter

sig på en bænk; B. lægger sit hoved i

A.'s skød og den åbne hånd på ryggen
med håndfladen opad; en af de legende

slår i hånden, B. skal så gætte, hvem 40

det er, idet han rask springer op; gætter

han rigtig, er han fri (vestj.), jfr. Kr.

Almueliv IV. 116. 343; se Danmark. —
Jfr. Aasen, høginde no., høg to. bekvem,
magelig; isl. hæginde itk., sv. hyende,
betyder oprindelig : bekvemmelighed ; age-,

pude-, stole-.

hyndepude, no. honpud \et'\ -pud9r
(Bj. h.) = hynde.

1, hyp, udrbso. — driveråb til heste; 50

hyp! (D., vestj., alm.); hip så! el. wel I
no, hik ! (Vens.) ; hyk ! (Søvind s.)

; „øqjan

wil ene yo, næ di so: torr! å di ml ene

sto, næ di so: hip!'' Grb. 81. 16, ordene

er her stillede modsat brugen, se pturr;

„hyp, alle mine heste!" — sagde manden,
da havde han kun én, Kr. Ordspr. s. 464

;

jfr. historien om Store og Lille Claus i

Andersens Ævent., se huj.

2. hyp, no. hyp æn (vestj., Sønderj.);

hep) é (Vens.) — 1) topmål på en tønde

korn: mæ hyp (vistn. alm. Sønderj.); også:

han 9I gan ha sæj æn hyp (sts.) rus. —
2) om arbejde: idaw hår -vi fån æn
guw9 h— yor ve 9t (Lindk.) o : fået udrettet

meget ; han fek æn famns hyp (S. Hald)

o: blev kastet på dciren, led stort tab

el. lign. ; se 2. hip. — 3) et slags hasard-

spil: man lægger kortene med billedsiden

nedad i bunker efter spillernes antal, hver

vælger sin og sætter sin indsats på den;

så vendes de, den som får det hojeste

kort, vinder alt; ska wi spel hyp? el.

hyp9n? (Vens.); jfr. hufken el. hiipken,

Sch. Liibb. 11.327.33; se 2. hyppe.

hypmåde, no. hypmar (Braderup)

topmål på torre varer
;

plt. hiipped maat,

Schulze IV. 211.

1. hyppe, uo. hyp -9r -9t (vestj.) sige

hyp til en hest, drive på den, alm.; jfr.

Kr. VI. 85. ii27 ; se hippe.

2. hyppe, uo.

hyp -9r -9t (D.; Thy, Mors, Elsted,

Agersk.); ft. tf. -96 (Agger);

hip (S. Sams) —
1) føre muld på voksende kartofler, jfr.

mulde. — 2) fylde top på noget, se

2. hyp 1 ; di fylt å' æ påt å di hyp9 æn
enda, får å få åpmæt (opmålt) alt, J. M.

70; jfr. mnt. hupen, Sch. Liibb.; htsk.

håufen ; Schiitze II. 1 74 : kantiiffeln hiipen

;

mulde; IV. 211 hiiped maat, „iibervolles

is".

hyppejærn, no. hijpjan æn -jan

(D.); hypjan et (Søvind s.); Itypjar æn
(Agger) = rgsm., redskab til at hyppe
kartofler med.

hyppeplov, no. hypplåw æn (D.);

hypplåw æn (Agerskov) — plov til at

hyppe rodfrugter med.
-hypper, no. se hånd-.

hyppet, tf. hyp9t (Mellemslesv.), æn
hyp9t tyn el. ske9p (Brader.) tønde el.

skæppe med topmål.

hyppig, to. i udtr. som: a war
ene så hyppiq åpg 9 (Vens.), forhippet

(s. d.) på det; hyppig i betydn.: ofte.

synes ikke at forekomme i jysk.
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hyr, to. se hoj, hojre.

hyrde, no. hjoypdr æn hjom'9r (D.,

Gram) ; hjor æn -sr (Hmr., Lemv., S.

Salling, Sams); høw9r æn -9r (Thy);

hywdr el. héw^r æn -er (Mors); Jiømr i

best. -i flt. høwrdr (Vens., Hanh., N. Sall.);

hjo9 æn hjoddf (Løgst., Havbro s.); hjo

æn -rdr (Gjern h., Bj. h.); hjor æn hjår9

(Vejr.; Randers, Vejle, Viborg, Davbj.);

hjæwdr æn hjæwrdr (Andst)
;

jdw9 æn lo (Vens.) ; æn ka it ta æn hjo ve æn høw

nær æn tdl te hjorm, sd tor han te

hans kæp (Vor h.) kan siges til en per-

son, der går sin vej, når en for ham
ubehagelig sag føres på bane; hjordns

sdr9 ær et slot, fqrdn hwær mafis dar

æ lot, Kr, IX. 42. 454-; rask å ysswent

skal æn hjor al tir vær, få dæn yor

e'^dn trælarhdr, Sgr.V. 29. 130 (Ulvb. h.);

me ka lætdr få i præst en i høwBr

jdwrs (Bjært) ; hir æn -»r (Agersk., Vod-

der, Bradr., Angel, Vlb., Fjolde); her æn
-9r (Emmerl., vestslesv.); M9 æn -r9r

(Åbenrå) — 1) = rgsm.; ,han ga høw-

jeren dovvwe", Tkjær II. 86; skat do tvær

høw9r åpå jæs9n? (Vens.) o; for'gæssene;

i ældre tid kun om byhyrden, en af

kommunens embedsmænd, der lonnedes

med et hus (hyrdehus), mælk, samt

en bestemt afgift i penge for hvert 20 A;/og)3r; Sgr. I. 46

stykke kvæg, stort el. småt, han passede; i med hoved (s. d.);

føder får lam i marken, skal hyrden

have et stykke brød og to æg til mellem-

mad for hvert ålam, men kun ét æg for

hvert væderlam, Kr. IX. 39. 425; hyrden

tudede fårene el. kreaturerne ud med et

horn (s. d.), se Kr. Almueliv I. 15. 40flg.,

el. med en lur (s. d.) sts. nr. 44, Sgr.

V. 190, jfr. Grb. 189. 66; har som Ion

(hoj) å ^or æn præst bw, Sgr. III. 44. 144

(Ås); de é prgl å wæ kdl; de é tréls å

wæ Mis, de e knømr å wær høw9r

(Vens.) ; i dreri^wmr, dreng som er hyrde

;

en piqhøw9r, dito pige ; / helshømr, halv-

voksen, konfirmeret dreng, som er hyrde

(Vens.); så vel æ vær æn hir å tur i æ
hir sit vom (Valsb.) gi. vise; A. : do ær
æn høw9r! B.: a hå hwærk9n hicån hæ

190 (vestj.), ordspil

nu bærer Udel Kir-

sten Knud Hyrding hans horn og så

driver de djeres fæ om korn, Kr. II.

151. 13, I. 111; wo hjor leq9 po æn
leh het9 how, å tud9r i hans humn, han

tud9r så vit som mark9n æ, a hdtvJ9rn yor

i kumn! Sgr. VIII. 206. 844, bornerim, se

også Kr. VI. 351. 238; i et skæmteæventyr

bærer hyrden studene over diget, Sgr.

ret til at malke én mands køer hver 30 IX. 166; Rørbæk hyrder vilde drille Dø-

dag på omgang, Kr. Almueliv I. 9. 21;

har ret til at gå rundt i byen nyårs-

dag, han melder sig med horntuden

udenfor, indbydes, beværtes, får med sig

hjem en kage, lys, flæsk, fårelår ; brænde-

vin blev drukket på stedet el. taget hjem

i en flaske, sts. s, 19. 48.51; han fik fra

hver gård skiftevis hjælpere, til at passe

kreaturerne, „hjarer" el. „hjarhjælpere

se sts. 17. 44, 19. 47. 49; han

møde Pejersdag (s. d.) sts. s. 22

måtte holde ud indtil tæt for jul. Nu
sædvanlig om kohyrden, en halvvoksen

dreng el. pige. Fordum havde hver by

sin h— , Kr. VIII. 318. 538; Aså mænd og

Sørå kvinder var allesammen om at lave

Gjerå hyrde, og så blev han endda både

vind og skæv, Sgr. IX. 130.375 (Vens.);

-det stod stort til ad æ hires, æ kjæp

strup hyrder og råbte til dem: „Døstrup

di gall grander, di pesser i dje kander

å sender hverander!" så råbte Døstrup

hyrder tilbage: „Rørbæk rotter, di skider

i dje potter, di slajted en kalv å åd 'en

halv, så slu di ed i los' å gjemt 'en te

posk'. Om posken så vild' di te å ha

dem så lystig et bal, å så vild' di te å

ha a dje kalv, så vidst' di ett ant, end

skulde 40 de war kalven den sød', men så war 'et

56, og
I

d . . . regier mæ loten den blød'
!

" Kr.

Ordspr. 504 ; byhyrden i Kragelund, Sgr.

XI. 136.397, hyrdedrengen og biskoppen

Sgr. XI. 82. 134; en h— , som kan bringe

dyr og msker til at bisse, Sgr. XI. 66.

108 flg.; i stedremser: „Fåstrup hjårrer",

Kr. VI. 344. 212, IX. 128. 337 (Hmr. h.);

i et bynavn: Hjowrkær, 1 mil nord for

Bramminge, det skrives Hjortkjær, se U. Bl.

stod uden æ d6r% Kok Ordspr. 26. 274 so I. 236, opr. Hyørdhekyern, vandingssted

(Agersk.) ; de æ stort mæ Per hir å hans \ for kvæghjorder, det forudsætter en form,

hun (vestslesv.) siges om msker, der er der mulig findes, hjowr = hjord, se hyrde-

hedt venskab imellem; dær æ høq ow9r I
kjær, som ordet efter den jyske form

hø(i å her 6w9r Krawluh får (N. Slesv.);
|
også kunde tydes; om gammeldags hyrde-
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skik se Poul Hansen, Bidrag til det danske

-Landbrugs Historie s. 82 , Vort Landbrug

VII. 408 (E.T. Kr.); Sgr.V. 166. 750, Grb.

56. 21 %., Fb. Fr. H. s. 63 flg. ; Fb. Nord.

Månedskr. 1872 s. 336, Fb. Bondeliv

174 flg. 317 flg., Skytts h. 22. 47. 105,

Kr. Almueliv L 83. 314, Anholt s. 99, jfr.

Frischbier Hexenspruch s. 139, Buschs

Volksglaube s. 74; Grimm Myth.^- 737,

skjel. Bymændene skulde slå disse enge,

og de indrettede det altid sådan, at det

kunde ske en sondag. Begge byers folk

spiste meldmad på én gang og samledes

på ét sted; de fik god levemåde af hyr-

derne den dag, og det var en halv fest,

hvilket også kunde ses på Gadbjærg hyrde-

kone, for hun var sluntefuld, når liun

kom ud til dem med pandekagerne, hun

746, Kuhn V\^. S. II. 157 flg., W. Gregor lo havde bagt, Vort Landbr. VII. 409 (E.T. Kr.),

s. 195; se besekors, gaj, kluntekiæp, løbe-

dreng, pinsebrud pinsegilde, ringlestav,

svøbe no., syvsoverdag; fig. kan siges, når

man i kortspil har spredte kort af flere

farver: æ hær æn her fra vær % (vest-

slesv.). — 2) navn til den, som sidder

uhøvisk ved bordet og tager grådig til sig

(Andst). — Jfr. Aasen hyrding hak. ; Bietz

s. 254 holing, hole, hyre; isl. hirSingi;

Kr. Almuel. I. 19. 50.

hyrdehandel , no. høwdriuipl de

(Mors) — borneværk.

hyrdehund, no. ]ijow9rhun æn -hun

(D.); hømrhuj i -huj (Vens.) tilkommer

især fårehyrden.

hyrdehus, no. høwerhus é best. -t

(Vens.); hjohus et (Tovstrup); hjotoarhus

æn (D.); hirhus et (Mellemsl.) — huset.

htsk. hirte, mnt. herde, herder, Sch. 20 hvor byhyrden boede, jfr. Feilb. Fr. H.

Liibb.; kobanker, kodreng; gjæte, hjorde,

vare; bårne-, by-, *båre-, *eng-, flytte-,

fæ-, fåre-, gase-, honse-, ko-, stude-,

svine-.

hyrdebestilling, no. høwdrhdstehri

æn -ar (Vens.) unyttig bestilling.

hyrdedreng, no. hjdw9rdræri æn
-dr (D.); hømdréq i -dreri (Vens.); hir-

dræri æn -dræti (Agersk., Vodder); hjor

s. 64^ Bondeliv s. 179; nu de små hyt-

ter, som hyrderne bygger for at skærme
sig mod vind og vejr.

hyrdekald, no. hjowdrkal æn (MalL)

hyrdeembede; Stubberup h— var bedre

end Løsning præsteembede, Kr. VIII. 94. 179

;

Jævngyde h— bedre end Svejstrup præste-

embede. Vort Landbr. VII. 408 (E. T. Kr.),

jfr. Kr. Almueliv 1.27.82-84; han æ kwet

dræn æn (Vejle) = rgsm. ; han tål mæsonåk o æ hjowarkal (Malt) tim. o: han
te' som nåwør hjiJwardræ^ (D.); h— var

udrustet med gaj, svøbe- og kluntekjæp,

Sgr. IX. 200. 628; nordenvind og sønden-

sol, det griner hyrdedrengene ad, Sgr. I.

14. 39 o: gotter de sig ved, så kan de
sidde i ly af et dige og slikke solskin;

hyrdedrengen indbydes til at opholde sig

i julen på den gård, hvor han er fæstet

til sommertjeneste, Kr. Almuel. IV. 115.

forstår nok sin bestilling.

hyrdekjælling , no. =^ rgsm.; de

æ mæ dæ som mæ hjokæhrian (flt.), di

smøkd dæm om aivldndn, næ di vent9

hjodn hjæm, Sgr. I. 191. 1185 (Årh. egn).

hyrdekjæp, no. hjowdrkæp æn -kæp
(D., vestj.) ; hjodkæp æn (Havbro s.)

;

høwdrcæp æn -9r (Vens.); jotmrkæp æn
(Gram); herkæp æn (Vodder) — tit en

333; julenat kl. 12 skal han svinge sin 40 egekæp af et rodstykke, den kastes efter

skjorte over kreaturerne, så bisser de
ikke om sommeren, sts. IV.l 1 1.58; høw7'-

drerp skulde se: wtb9n ftyw, plbwl dryw,
stårki ståri (stå?) å følt gå'^, Kr. IX. 54.590
som et godt varsel for året; i gi. dage
passede byhyrden fårene om vinteren,

en herdræfi lejedes til dem om somme-
ren (vestslesv.) ; hyrdedrengens klagevise

se Kr.V. 351. 238, Almueliv I. s. 22. 62 flg,

Fb. Fr. H. s. 68, Dania I. 179.

de genstridige kreaturer med fast sigte;

a bløw så viUh, a ku h9gøn å løwt æn
hjokæp (Silkeb.); dersom der ikke er et

kors skåret i enden af kæppen, har man
lov til at brække den itu (Vens.); jfr.

kluntekjæp, kylekjæp, slåløskjæp.

hyrdekjær, no. en dam; „hjoe-

kjaeret, en stu branddam", Yuelb. s. 34;

se hyrde.

hyrdekjøUe, no. hjæwarkøl æn -9r

hyrdeeng, no. /y'om?? æ« (Tovstrup);
!
(Andst) -^ hyrdekjæp

hiræri æn (Angel) — engen, som hørte ! hyrdekone, no. hjokon æn (Ban-
hyrdeembedel til; Gadbjærg hyrdeeng og

|

ders egn); herkun æn -kunsr (vestslesv.)

Tofthoj h— grænsede sammen til mark-
j

= rgsm.; hun pynfar sæ te awtdn lisom
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I

for i værdm æ herkumr (vestslesv.) ; thi

hyrdekonens mand kom først hjem om
aftenen; „næe hjoerkonen ka få måggen
ud, te hjoeren komme hjem om awtenen!"
(Linde v. Randers) kan siges, når en pige
er sen til at blive færdig; i visen: langt
hellere vil jeg en hyrdekon' være, end
;jeg vil en krone af røde guld bære, Kr.

i. 112. 12; fig. ,no ka hjoerkon bæe hjoe-

i udtr. hyj9r sæ sil (Vens.); „hqj wil
wæ stu kdl å htjjr sh sil ijém9l møhns
gor", Gr. 43. 20; a ka nåk hyjsr mé sil

lisam di stu jæjsldtpr (Vens.); hyri sæ
sjæl (Røgen) = passe sig selv, ernære
sig selv

;
jfr. Aasen hyra; forsyne, hjælpe,

henføres til isl. hir9a; torve.

3. hyre, no. hyr æn (vestj., alm. Søn-
derjyll.) — 1) leje: ær et æjmdom? —

|ren" (Linde), når smorret i kærnen er så-ionæ/, de æ kon hyr (D.); få, sidde, bo til

ledes samlet, at det kan bære kærnestaven.
[

h— ; hetål æ hyr (D.); ta hyjr (Agger)
hyrdemand, no. æ hjowdrman (Fanø) tage hyre på skib ; hu stumr ær æ hyjr ?

byhyrden. (sts.) hvor stor er den månedlige Ion på
hyrdens skifte, no. \ uåiv . han hoqsr skibet? se l.hyre. — 2) han hår si hyr

o æ hjæw9s skiwt (Lejrskov s.) o : han mæ »t (vestj.), sit læs, stort besvær med

;

stjæler tømmer i skoven; hyrden fik sag- dær hå do nåk fot hyjr! (Agger) o: en
tens sit brændsel anvist af alle gårdmæn- vanskelig stilling, opgave, se 2. hyre.
dene, hans skifte bliver altså hele skoven. hyrested, no. hyrstæj æn -stæj9r (D.)

hyrdepige, no. hjdw9rpiq æn -piq9r
|
kaldes det sted, som en hyrsmand har.

(D.); hjorpiq æn (Vejle); høwrpiq æn^o -hyret, tf. se ud-.
(Vens.) = rgsm.; „én søb fat9 høwrpiq'', hyrii; no. se hjorne.
Grb. 23. 16. hyrri, uo. se hyre.

hyrdepisk, no. hjdw9rpisk æn — hyrsmand, no. hyrman æn (D.);
flt. (D.); hjorpisk æn(V(-i]e); hømrpesk i hyrsman æn (Ang., Brader., alm. Søn-
(Vens.) = rgsm.; se gaj, svøbe.

! derjyll); hyr9ns)nan æn (Agersk.) = en,
hyrdesnak, no. hhw9rsnak de (Mors,

\ som har lejet en gård el. er forpagter
glds.) bornesnak. af en ejendom; hyrsfålk, fællesnavnet:

hyrdestreg, no. hømrstreq i -streq9r i hyrfålk (Fjolde)
;

jfr. husmand , leje,

(Vens.) bornestreg.
|

stede.

hyrdesved, no. i talemåden: /yo-so hyrsmål, no. hyrsmål et (Angel)
swe æ hæh (Låsby s.), mulig tydende

|

lejemål
hen til at hyrden holdt andre til at løbe

for sig, se løbedreng; hjoswei å mu-swei,
de æ dyr9st swei, Sgr. III. 43. 133 (Ås);

jfr. apothekervand, prokuratorblæk.

hyrdetaske, no. hjdw9rtåsk <cn (Lind-

knud) til mellemmadsgæmme.
hyrdetøs, no. hømriøs æn (Vens.)

en ikke fuldvoksen pige; „haj war éno

hyrt, no. se hojtid.

hys, udrbso. se hvis.

hysing, no. se hysom.
1. hyske. no. hysk9 et (S, Hald) glds.

kyse; hwæ (hvad er) de får et hysk9,

do ggr mæ po hdwd9t? — presenningen

over de gammeldags fragtvogne; se hus.

2. hyske, uo. så riq, te de hysk9r
léwi, men a tjænt dér å war én Aøw-'a- 40 (Holstbr.), så det forslår, se hysse; han
tøs", Grb. 183.8

1. hyre, uo,

hyr -dr -9t (vestj., alm. Sønderjyll.)

;

hyjr -9r hyjr hyjr (Agger) —
leje ud, el. til sig selv; hyr jæn te æn
arb9d, h— æn støk Ian (vestj., alm. Angel,

Mellemslesv.) ; léj et hus, men alm. hyr
æn går (Agersk.); tage søfolk i tjeneste

på skib (Agger, alm.); plt. hiiren, Schutze:

mnt. huren, Sch. Liibb.

2. hyre, uo.

hyJ9r, -9r el. hyj9r, -9 el. hyj9r, -9 el.

hyJ9r (Vens.);

hyri -9 -t (Røgen s., Hovlbj. h.) —
Feilberg: Jysk Ordbog.

hysk9r å (Mors) går rask.

hysken, no. hysk9n æn -9r (D.,

Agger) — 1) et lille usselt hus, jfr.

hyssel, hytte. — 2) et foderal; hullet,

hvori skaftet på jærnspader, skovle fasl-

gores; jFr. hus. — 3) hysk9n é hest. -t

flt. -9r (Vens.); høsksn æn -9r (D.) en
art læst af flere lag læder, som sko-

mageren stikker ind over den alm. læst,

60 for at fodtojet kan få en god form i

vristen; se Aasen husk, Rietz 276 hysk,

hysken; V. S. O. hysken. — Jfr. Aasen,

hyske, plt. hiischen, Schutze II. 177; htsk.

håuschen.

46
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hyskevogn, no. hyskdwon æn (S.

Hald) karret, vogn med dække.

hysom, no. hysom de (D.) : hy89'>i

de best. -9 el. -t, også: hyssristrek best.

-9n flt. -9r (Vens.); hys9ii de (vestslesv.)

— et slags tyndt reb, lagt af tre strenge

;

tim.: han vel et stram ce hysom (Vejle

egn) o: ikke anstrænge sig; smlgn. mnt.

husinge, ein diinnes aus drei garnen be-

ræw! hyt dæj sjæl få dæn føst gåri, så

skal a hyt dæj sin ! (Andst) ; hyt si skin,

pæls (D.); a ku et hyt mæ få skramn,
grimn, får o liJ9 (D.) bare sig for; ve

do hyt dæl (Bradr.) dy dig. — 2) hyt

sæ (vestj., Agger) = bare sig (s. d.) o:

holde varmen, modstaa kulden; haj ka
ene hyt sæ, haj frysar (Vens.); a ka it

hyt me i dæn fob kul (Søvind s.); jfr.

stehendes seil, Sch. Liibb. II. 340. 38;i*'Aasen hytta seg; htsk. hiiten uo., hutno;
Outz. Gloss. hiising, Aasen hyssing,

hysse, uo. — 1) forslå ; de æ nåt

dær hys9r (Holstbr.); sig no, te de ka
hys nåt (vestj.); måske hører herhen: ,a

hyhst et it få en hejt", Yuelb. s. 3, jeg

regnede det ikke for en hægte; „no

engen mæ hyhse så møj som en bit",

I Fer, 15. — 2) se hvisse 1.

hyssel, uo, se hvisle.

eng. heed, ænse; dy sig.

3. hytte, no. hyt æn best. -9n flt. hyt9r

(Vens.); hyt æn hxjpr (Lild s., vestj., Ag-

ger) — 1) hus til en daarlig finger, alm.;

læderhylsteret til den hojre hånds lille

finger, når man binder garn (Holmsl.

kl.); se finger-, tå-. — 2) et løst låg til

en pibe (alm,); sU hyt9n åpå pijb9n!

(Vens.); se pibe-. — 3) et lille dårligt

hyssel , no, hys9l æn -9r (vestj,, 20 hus (alm,) ; maj homr i æn hyt åpå féh
Agger) hytte; et lille dårligt hus; nar

man vil betegne noget ret almindeligt,

kan siges: i hwær h— ; jfr. Sgr. IX. 25;
af en nedertysk form, svarende til htsk.

håuslein ?

hyssingstrikke, no. se hyssing.

hyste, uo. se hviste.

1. hytte, uo,

hyt -9r hyt hyt (Vens. ; Vlb.)

;

hyt -9r hyt hyt (Lild s.)

kaste et kort stykke; dryw, derimod af

al magt (Vens.); lægge fra sig, f. eks.

piben; hyt æn stipn (Lild s.) kaste fra

sig; hyt de hæn te mæ; ka do hyt dæ?
til et barn f. eks.: kaste dig ned på
jorden; ska wi prøw å røk9s, a trow9

nåk, a ka hyt de! haj hyt9r se åpå
serpn e ywhlek! wæ så gu å hyt røw9n
te hæriki! (Vens.) o: sæt dig ned; „hyt

uw war haj, å hyt uw hløw haj'', Grb. 40 levende fisk

(fælleden) (Vens.) ; hål kæft, kæhri ! hyt9n

(g mi, a h9tål9 huslæJ9n, Sgr. I. 87. 376

(Århus egn); jow memr hypn ær, des

I

mi9r hdhr di såmtir g 9n (Lild s.); haj

ivar hor i hyt9n (Vens.) o: hovmodig;

jfr. hysken, hyssel, hyve; se smstn. —
I

4) de leq9r i hyt9r (D.) om gronjords-

I

plovfuren, når den ligger uregelmæssigt,

I

op og ned ; klep hyt9r (Thy, Agger) blinke

so med ojnene af sovnighed, spøgende; se

firskilling. — Jfr. Aasen, hytta huk., hyl-

ster, lille hus ; htsk. hiitte ; mnt. hutte, ght.

hutta; henføres til gr. keuthein, skjule,

sign. eng. bide; fåre-, halm-, knald-,

prygle-, ryle-, sadde-,

hyttefad, no. hytfa e best. -t fit.

-fa (Vens.) ; hytfqd æn -fad (Agger) ; Jiyt-

fad æ,n -fåd (D.); hijtfaj et (Søvind s.)

rgsm., kasse med huller til at gemme

66. 18, jfr, 35. 12; hvad vil du helst,

hytte eller tage? Kr. IV. 277, VIII. 17;
hyt sæ (Mors) = dukke sig; hyt hul

(Vlb.) spille boldt; hyt krak (Vlb.) slå

kolbøtte; jfr. Aasen, hytta, true; hviste,

kaste, kyle, tytte.

2. hytte, uo.

hyt sæj -9r hyt hyt (vestj., Agger), ft.

hyt9t (vestslesv.)

;

hyv, to. uo. se hoj, hoje.

hyvde, no. se hojde.

hyve, uo. se hoje.

hyve, no. hyw æn -9r (Agerskov,

vestslesv.) en bikurv, en lille hytte; jfr.

angels. hyfe, eng. hive; bi-.

hyver, no. se hyrde; to. se hojre.

hyvi, no. hywi æn (Årø) stykket af

skorstenen mellem loft og manning, kaldes
hyt -9, -9t el. hyt, -9t el. hyt (Søvind s.); so først skorsten ovenover taget; om fynsk?
hyt -9 -9t -9t (Elsted);

hij9t hyt9r hy9t hyt (Agersk.) —
1) = rgsm., hytte sig, vogte sig; be-

skytte sig, bjærge sig; hyt dæj får æ

hyvl, no. se hjul.

hyvlbo, no. se hjulbåre.

Hyvls jæger, no, Kr. Sagn II. 105. 15,

se Odins jæger.
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hyvsle. uo. o hyws^l jæn (Hovlbj.
h.), banke en.

hyvver, no. se hyrde.

hyvvimand, no. hywiman æn (Sal-
ling); skipperen sammen med æh— går
ud i båd for at hale våddet ind (å hywi),
deraf navnet, se J. Saml. VIII. 167; jfr.

høje.

hyvvimandsåre , no. åren, som
hyvvimanden fører, se J. Saml. VIII 167
170.

hyvvivåge, no. når der fiskes på
is, hugges en stor firkantet våge, den
kaldes h— og hugges omtrent over el.

noget indenfor ,høvverbrinken" (s. d)
J. Saml. VIII. 177.

hæ, steo. se hende; bindeo. se eller.

hæ, udrbso. i tim. hæ hæ hem! de
æ skræj9rrem (vestj.) o: således rommer
skræddere sig.

hæbenret, no. hæhdnræt (Vens.);
hehmræt (Røgen s.) — magt, selvtægt,

å tg 9 mæ- h— (Vens.); æ mot tej ør o
tå 9r fræ- ham mæ hæwns ræt (Agger),
sagtens en slags folkeetymologi

;
jfr. mnt.

hebberecht, Sch. Lubb.
1. hæde, uo.

hijdr el. hiJ9d -9r (D.);

hæd sæ -dr -9d (Mors);

hed -dr (Mds. h.);

hej (Vens.)

;

hej nt. -9 tf. het (Røgen; Lysgd. h.);

hej9 S9 -r9 -r9t -r9t (Søvind s.) —
pleje, pynte, drage omsorg for; o hed
om æ ban (vestj.) pleje med omhu; hed
o plæj di gam9l (vestj.) ; hun hiJ9r9r ham
gåt (D.); de hiJ9r9r gåt o æn hæst, når
den har kød (Lb.) ; æ klæpr hij9r9r æ kål
(sts.); æn ska hij9d di gam9l (D.); do
træri9r te o hiJ9d9s (D.) pyntes; å hij9d

sæ4, pynle sig; å hed ve si klæJ9r, ve æ
hus, gore istand (Mds., Galt., Lysgd. h.);

do sku ha het dæ føst (Røgen)
; falk ær

hej, som di æ klæj (Vens.) hædret ; a ska
hæj9s let (S. Sams) pyntes; do sku hed
dæ, han æ gåt hiJ9d9t (Støvr.); hun æ'

hæn å hed el. hæjd sæ, gore sig pæn;
it fin, mæn ålti gåt hæjd9t el. het (S,

Hald); a kom9r får o hiJ9r æ law (D.)

for at hædre laget; ironisk: hej9 S9 (Sø-

vind s.) grise sig til; jfr. Aasen, heida, klare

op, isl. hei5, klart vejr; hæder, hæge.
2. hæde, no. hed æn (veslj.) — 1)

pleje, omhu; gamsl falk fræt/dr te hed.

2) hæder, ære; 7 hår hij9d a jær hån;
do hår hwærkøn di hipd æUr di ær icær
(D.); se l.hæde, hæder; kvinde-.

hædelig, to. hed9l9 (Mds.); hiisU
el. hij9rl9 (D.); hiJ9rl9 (Lindk.); hejsU
(Røgen, Søvind s.); hæj9l9 (S. Hald);
hmii (S. Sams); hep (N. Sams) — 1)
pænt klædt, se h— ud. — 2) de æ hædh
(Vens.) så som så, så nogenledes, se

10 J. Saml. III. 120.

hæder, no. hij9r æn (Lb.); heJ9r
(Rkb.); hijdd e\.he9d æn (Holstbr.); hæar
el. hi9r (Vens.) = rgsm. ; do såmr dæ
hod9 fræ hej9r o ær (vestj.) ; haj sur sæ
hi9r å ær frå; do hor hwic9n din hhr
fuehr ær cær (Vens.); de hå do hepr
aw (D.), dis æ dær let hijsr ve (Lb.), se
2. hæde.

hæderlig, bio. ,gi Enge en bette
soarrepået, hwes hun skekke sæ wal å
kom let bejlet astej". Jæger, Ferie s. 62.

hædersbukser , no. hiprsbdwsør
(Andst) smukkere og bedre end sondags-
bukser.

hædersgjæst, no. hæ9rsjæst i (Vens.)
= rgsm.

hædersplads, no. hæd9rsplas i (Sø-
vind s.) = rgsm., fremmedord, alm.

hæderstegn, no. hæd9rstejn æn (Sø-
30 vind s.) = rgsm., fremmedord, alm.

hædes, to. hej9s (Hmr.), æ kow9n
wa- så h~, ualmindelig forekommende
og gæstfri; de æ så h—, at kunne give
en velgorer en gave ; om hvad der hædrer,
bringer hæder.

hædklæde, no. hæfklæj é best. -klæjø
flt. -9r (Vens.) sondagsklæde til at tage
om hovedet; a ha met hæjklæj åpå';
ved at gå af brug, nu sj. uden i spøg.

hæde, no. se hør du.

hædre, uo. hær -9r -9 hær (Vens.)
= rgsm.; se hæde,

hædsk, to. som holder på sin ære,
se ,hedsk% Kr. Vil. 288. 293.

hædske, no. hærsk9r flt. (Mors);
hæskdr flt. (Thy) — fra Braderup har
Lyngby angivet he9sk æn flt. hesk9r; fra

Fjolde hets, flt. heté: en familie. Der
turde være grund til at antage, at -r-

50 er indkommet i den morsingske form
fra „herskab", der siges nemhg også : dær
æ tre par hærskaUr i de hus, tre fami-

lier (mand og kone), og det bruges mest
om småfolk og fattige; Mb. anfører nem-

46*
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lig: ,jæn par hæske" (Mors); såmam
par hæsk9r (Thy) mand og hustru, fa-

milie, men endog om en enkelt person,

når han fører husholdning; jfr. Kalk.

hædske, isl. hyski itk., Aasen hyske, sv.

håskab, håske, besl. med hju, hjon; jfr.

Tegner, Hemmets Ord s. 13; mnt. hisch

el. hisk, Schill. Liibb.; ght. hiwiski.

hæe, udrbso. se hot.

hæffel, no. hæfsl æn (D., Andst)

skæo. æn sær hæfdl, et uordentligt kvind-

folk; æn gamdl h— (Agersk.)^ samme
betydn. ; også om gamle, grimme, dårlige

kreaturer; en kvinde, der er slem i

munden (vestj.).

hæffelvorn, to. hæfdlwbrn (Holste-

bro) knarvorn, gnaven; jfr. hæfle.

hæfle, uo.

hæfdl liæfldr hæfdlt (Vens., Agger, Lild

s., Elsted, Braderup); :

hæfdl hæfldr hæfdl (D.);

hævdl hævhr hævdl (Agersk.) —
1) bære tungt på, slæbe med besvær;

o ka eåc hæfdl åsté' mæ 9, kom hæfl'

mæ d (Vens., Hanh.) ; a for å te hæfd-
Idns mæ ham (vestj.), jeg må til at slæbe

af med ham; sij no, do ku hæfdl å!
(Agger) se, du kan skynde dig! jfr. Grb.

1.6, 168.17; hertil kan fojes: han leqdr

o hæfldr mæ dæn kwen ålti (Andst) ligger

:

i med hende. — 2) trygle påtrængende
og vedholdende, hæfdl g får å fo dt,

han hæfdl mæ får dt (D., vestj.); hlyw ve

o hæfdl får dt el. A— ve' får dt (vestj.);

hæfdl jæn (Vejr.) overhænge en, se over-.

— 2) go å hævdl el. hæfdl a'r (Sønderj.)

om syge dyr især, gå og være halvsyg,

hverken kunne leve eller dø. — 4) han
gpr ålti o hæfldr (Holstbr.) gnave, skænde;
o hæfdl åp om ål ten (vestj.); go o hæfdl

fræ mår o te awtdn (Agger). — Jfr.

Aasen, hevla, sagtne, stanse, hæve et

garn; Rietz hafla, afskære et tykt og
stort stykke brød; hifle.

hæft, no. hæwt (Agger); hæft é

(Vens.) — 1) tage h— (Sall.), om et

garn, der griber fat i bunden; de gor i

howt (Hmr.) går i filte, hæfter sig fast;

æ tro æ gon i hæwt (Agger), når tråden
under afvindingen fra håndtenen kurrer i

sig fast om krampen i loftet; se hægte;
hun hår fåt æn howt om æ bijdn (veslj.)

kan siges om en pige, der er bleven
besvangret el. har barn. — 2) et sting;

do ka liq gi æn howt el. søj Ijq æn hæft

g dr (vestj.); et hæft (Bj. h.). — 3) læg

på en kjole ; do hå sat de hæft wal
låne nijdv (Vens.); se hæfte.

1. hæfte, uo. hæwt -dr hæwt hæwt
(Agger); hæft -dr -dt (Lindk., D. ; Sø-

vind s.); ft. tf. -d (Vens.) ~ 1) tojre,

o howt æn kow (vestj.). — 2) sy med
få sting fast, hæft te', ve' (Søvind s.);

hæft papi'r i æn skriwbgq (Lindk ) ; do

ka liq hæft dt ve' (D.). — 3) sætte i

fængsel; ,vi må ha Soren hæftet nowwe
daw", Tkjær II. 2; no æ han hlowdn

howtdt (vestj.). — 4) intr. være som
hæftelse , om ejendomme : humam pæri

hæftdr dær o dæn stæj? (Lindk.) o:

hvormegen protokolleret gæld er der?

der hæftdr ene så let åpå dej æjdndom
(Vens.). — 5) jage efter (?) : der var så-

mange katte, der gik, dem vilde folkene

hæfte efter, de troede, det var spøgelser,

Kr. Vm. 179. - Jfr. Aasen, hefta, hilde,

stanse, hindre; mnt. hechten, heften, Sch.

Liibb., fæste, være fast; htsk. haft no.,

mnt. hechte, hefte no., Sch. Liibb., sam-

menstilles med lat. captus, det at gribe;

hægte.

2. hæfte, no. howt æn (D.) ; howt e

(Vens.); hæwt æn -dr (Vejr.); howtdr flt.

(Lb.); howt et -dr (Agersk, Bradr.) —
1) håndtag, f. eks. på kniv; skal også

kunne siges: de æ dær howt åpå'! (Vens.)

o: det kan man få fat i, er bekvemt at

tage på. — 2) é howt (Vens.) er det

redskab, smeden bruger til at vejne som-

mene over for således at fæste dem når

han beslår heste, se nittejærn. — Jfr.

mnt. hechte, Sch. Liibb., håndgreb, skaft;

ben-, horn-, kniv-.

3. hæfte, uo. hæwt -dr -dt el. hæxpt,hæwt

(Malt, Andst); howt -dr -dt (D., Plougstr.,

Hmr.) — stanse, høre op, om regn og

uvejr; æ ræjn hæwtdr; no howtdr dt i

æ vær (vestslesv.) ; også : han hæwtdr et

(Andst); å, howt æn let! (D.) giv tid;

jfr. 1. hæfte; beske, hikke, hælme, hætte.

4. hæfte, no. hæwt æn -d (Søvind s..

Hads, Bj.) usædelig kvinde, skøge ; de æ
da æn grem h—

.

hæftejærn, no. howtjan e hest. -t

(Vens.) = hæfte 2.

hæftelse, no. hæftdls æn hest. -dn

flt. -dr (Vens.) byrde, servitut; dær ær
æn slem hæftdls o dæn stæj (Lindk.).
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hæfteplaster, no. hæftplastdr de i (Andst, Slet h., Elbo, Malt, veslj., Mors,

(Agger); hæftplåstsr e (Vens.; Søvind s.)
j

Thy, Vens., Sall.); hæq9n (Agersk.) —
= rgsm. 1) lysten efter, hæqsn æt9r, fuwsr 9d, el,

-hæftet, to. se ben-, led-. fur å wel §ar ~hå dd (Thy, Mors) om
hæftig, to. AflPM7<9 (S. Hald) ; fra Thy: i

mad, penge, noget nyt; også nysgerrig;

hæwtd stærk, i besiddelse af fysisk kraft; i især om mad: æ so, di hå fesk o æ
æn hdwt9 dræn (vestj.) en stærk, orddjærv ! bowr, æ stow snmæ-n o wa så hæqin, te

dreng; Løgstør: hun ær et så mø hæwt9 i mi tæn lob i wan, mæn sij, åm di boj

i 9, pyntet; se hæge; veder-,
[
mæ noj å 9r (Agger); han æ liså hæqsn

l.hæg, no. J.T. 198. 333, et træ, vrie- lofdr 9t, som æn kat få sød mjælk (vestj.);

torn, rhamnus frangula L. (Skanderborg)
; \

han æ liså hæq9n æ(9r æn dram som

formen, der anføres fra Saxild: „hæ—
|

æn sbw æt9r æn lot (S. Hald). — 2)

woUe", kan jeg ikke tyde

2. hæg, no. pynt? se 1. flæg; heg.

3. hæg, no. heqi best. -i flt. heq (Vens.,

Lild s.); hæq æn hæq (vestj.; Agger, Thy,

Mors) — 1) en krog eller krumning på

enden af en stang el. stok; dkr er i heq

åpå ej å cep9n (Vens.); en „hæg", et

lækkersulten, kræsen, do æ hæq9n, lisom

Påwl Ajs9ns kow, han wil it ed jeqihark

(Randers egn), el. ligesom Peder Krags

kat, den vilde ikke æde en karklud, Sgr.

V. 26. 64. - 3) lækker, delikat (Thy,

Vens.); jént9ti é kon hæq9nt, noget læk-

kert; nåt hæq9nt (vestj.); wi hår eipn

stykke træ med en opadbojet gren el 2u hæqin ræt9r hær o law, ka do ek ed a

krog på enden, J. Saml. VIII. 176; jærn-
|

de, m aj9r ed9r, så fo do o hål di æJ9n

krog til at hive fisken ind med; den
j

kast (Agger); jfr. Aasen, hæken, grådig;

tjener i sjældnere tilfælde til stok, når i ligeså Rietz s. 279, håken, ivrig til arbejde.

fiskeren går langs stranden (se strande) hægenhed, no. hæq9nhei9r æn (vestj.)

for at finde en „pind" (Agger), jfr.
;

lystenhed, kræsenhed.

bælte 1 ; formændene for de forskellige i
hægensulten, to. hæq9nsult9n (vestj.)

fiskerlag bar som mærke på deres vær- I lækkersulten.

dighed en lille hæg el. fiskerkrog på
|

hægen-Thomas, no. hæq9n-Tam9s

brystet af deres troje, når de gik i kirke
\

æn (vestj.); hæqin-Tamds (Agger) — en

festdagene, Kr, Holmsl. s. 9; modhage 3o lækkersulten person, jfr. Jakob, Niels,

på fiskekrog el. hæklenål (Vens.); den
|

Peder.

tap på leens „lår", som går ind i „dra-
|

hægetorn, no. J.T. 134. 155, fælles-

get" (Vens.); i Nes s., Vestjyll. bruges
\

navn for gedeblad, lonicera periclyme-

den til at rejse tørv med eh til at rive
i

num L. (Ålborg), og krageklo, ononis L.

rævlingris til koste op med. — 2) en
;

(Thy).

person, som hænger stærkt i med ar- i hægevorn, to. hæqwon (D.) kræsen;

bejde (Vens.) ; se hege 1 , hægte ; kejs, klæp ; også h— at9r æ mumr (D.) om et barn,

drage- fisker-, flynder-, hø-.
;

som er påhængende; jfr. hækkevorn,

"hæge, uo. hæq -9r -9t (Vind s.; ' hæpen.

Thy); ft. tf. -9 (Vens.) — 1) pynte, pleje; 40 hægkjæp, no. heqkæp æn (Lild s.)

de æ suQBr som hun hår hæq9t sæ ida'w;
\

en krogkjæp.

dæn, dær et vel hæq ve sæ sjæl, ka amr ' hægl, no. uo. se hegje

et hæq, tim. ; han æ gåt hæjf o gåt klæjt

(Agersk.); hæq om jéj (Vens.) pleje, passe

en; hæq jæn e\.hæq øw9r jæn (Thy); se

hæde, hæftig. — 2) hæq såméj fu9r ømr
(Thy) o: sidde foroverbojet ; hæq aUr

(Lindk., vestj.) hige efter, attrå; æ låm

hæqdr at9r si mumr (vestj.) længes efter,

også om born; se hige.

hægebærtræ, no. hekbærtræ et -9r

(Agersk.) = rgsm., hægen, prunus Pa-

dus L.; „hægebær" (Ålborg) J. T. 186.

hægl, no. hæql æn (Rkb.); måske

heql æn -9r (Hmr.) — den bagerste del

af lebladet, nærmest skaftet; nok også

om bladets rigel; jfr. 1. hegle, 2. egle.

hægle, uo. se 1. egle.

hægle, uo. hæql -9r -9t (vestj.) i

arbejdsudtryk fra høslætten: o hæql æ
bogres fræ, at hugge ud af græsset, så-

ledes at lebladet fører det huggede græs

ud på det sidst slagne skår; det mod-

satte kaldes at odde (s. d.) det ind; jfr.

hægen, to. hæqin (Agger); hæq9n
\

halse 3; hugge 2, nakke.
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hæglesom, no. hæglsæm æn (vestj.)

det som, der slås ind i leskaftet i vin-

kelen mellem blad og skaft, for at hin-

dre græsset i at sidde fast dér under

arbejdet jfr. eglesom.

hægleskinne, no. et krummet stykke

jærn, der befæstes på høledraget, bojet

over mod lebladet, for at tjene som
hæglesom (s. d.) (Thy).

hægom, no. hæqom (Holstb.) løs

tale, vrovl; no gåt h— ; jfr. isl. hégomi

hak., forfængehghed, V. S. O. hægumme.
1. hægte, no. hæjt æn-9r (D., vestj.);

hU æn -9r (Rær, Thy) ; hæl [stød på 'i] æn -ør

(Agger) ; hæc æn best. -sn flt. -9r hest. -9rn

(Vens.) ; hæjt æn -dr (Agersk.) ; hejt æn -d

(Søvind s.); hæ^t æn hæjdd (Sundv.), flt.

hæjtdr (S. Hald h.) — 1) = rgsm., også

fællesnavn for hægte og malle (s. d.) ; én

hæc er altid krogen ; hæcar flt. både kroge

og maller (Vens.); bruges i forsk, tale-

måder: no kom vi te wår hæjtdr igæ'n

(D.) o : fik, hvad vi havde mistet, blev godt

tilmode; å, ve do et hå 9n hæjt^ a ker

mæ et sn hæjt om 9t! som udtryk for

noget overmåde ubetydeligt; a ræqnar

9t åh får 9n hejt (Søvind s.) a fqj oUr
så mø som 9n hæc (Vens.) o : ikke det

ubetydeligste; hon hår ol hær hæcdr h9-

hdtv (sts.) o: alle hendes evner og kræf-

ter; å, ve do et køs æn hæjt, Sgr. II.

27. 203, sluq æn hæjt, s. 109. 526; hun

vel bær æ håws o hår kon hæjt9r o hætl

9m i (Vejen) o: konen vil råde og dur

ikke til det; han ka dan hæjt9r! (Åle s.)

er dygtig, iron. Som overtroisk middel

lægger man en „mane" på den ene side

af porten og en hægte på den anden,

når koen trækkes gennem den efter at

være løbet, derefter hægtes de sammen,
så bliver koen med kalv, Kr. IX. 14. 123,

se vogn. — 2) min krdq er i hejt (Lild

s.) siges, når fiskekrogen griber fat i en

sten på havbunden; se hæft, hæg; krog-,

malle-.

2. hægte, uo.

hejt -9 -9t -9t (Søvind s.);

hæc -9r -9 -9 (Vens.);

hæjt -9r hæjt hæjt (vestj.);

hæi [stød på t\ -9r hæi [ligeså] hæl

(Agger);

hét (Rær, Thy) —
1) = rgsm.; å hæc i cowl (Vens.); hun
hejt9t hin klépr åp (Søvind s.); også:

o Jiæjt æ kre (D.) hilde kreaturerne. —
2) å hæc ic 9 (Vens.) ingen vegne al

kunne komme med noget; de hæc9r, slår

fejl, træder hindrende ivejen; de ka næmt
jenteri kom te å hæc få falk; de é gåt

å ha é gam9l øq får, få skul de jænte)j

kom te å hæc, så ka me da ta hål

(Vens.); se hæfte, hold 5.

hægte -lægte, no. hæjtlat æn -9

10 (Vejle) lægten, som holder sparretræerne

sammen; se sværlægte.

hæj, uo. se hænde.

hæjt, no. uo. se hægte.

hæk, uo. se hikke.

-hæk, no. se klem-.

hækjolle, no. hækjol æn -9r (Ag-

ger) en art skibsbåd, jolle anbragt ved

skibets agterdel, „hække".

1. hække, no. hæk æn -9r (vestj.,

20 Vejr.; Han h.); hæk i best. -i flt. hæk
I (Vens.; S. Sams); hæk æn flt. -I CSø-

!

vind s.); hæk æn hækar el. Jiæk el.

hæ9k æn hæk9r (Braderup) ; hæk et -9r

(Fjolde) — 1) en hække af tæt plantede

træer, torn, buksbom el. lign., alm.; mqj

ho plånc9 i hæk tve sijn å wæj (Vens.).

— 2) siderne på en høstvogn, de består

j

af pålangs løbende tremmer (Vens., Han

I

h.); hék9r å léjtr9r (Lild s.) kasse og

30 skravle på høstvogn ; wi ho lo 9 law

ømr hæk9n (Vens.) et lag neg over

vognens kasse. — 3) en fårekrybbe, lige-

ledes med spoler; en jærnkrybbe med
spoler til heste (Vens., Thy, vestj.) ; formen

hæk (Bradr., Fjolde). — 4) en låge at gå

igennem, formen hæ9ft (Flensb., Bradr.;

Fjolde)
;

jfr. mnt. hech, heck, bege, Sch.

Liibb.; htsk hecke, hække af buske, gærde,

men også: „den ein- u. ausgang elnes

•<o dorfes verschliessendes geflochtenes zu-

fallsthor", Weig. ; henføres til hag, se

5. have; fjællehæk; blår-, fåre-, gase-,

mælke- skulde-, torne-.

2, hække, no. hæk æn (Vind s.) et

skæo. til en ko, æn wån9n h— , en

kræsen ko.

j

3. hække, uo. hæk -9r -9 -9 (Vens.)

I

slæbe på en sæk el. lign., men således,

j

at man går uordentlig med den, den

50 glider ned, og man kaster den op ; haj

jik å hæk9 åp åpo sæk9n; i pjålckræmar

gor å hæk9r mæ kas9n fræ mån å te

awt9n; hwant ér 9 do gor å hæk9r mæ
sæki? a for å te hæk9ns mæ 9 o: jeg
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iiia til at slæbe byrden afsted; do ska

læ vger o hæk åp få tnæf (D., Malt)

byde priserne op på en auktion f. eks.

hækkekål, no. hcekkåal (Sundev.)

en plante, skvalderkål, ægopodium poda-

graria L. ; den gror under træer og buske.

hækkemænd, no. [}iækniæj9r flt.]

(Vens.) i en byremse: di Hujlov hæk-

mæjer, Sgr. VII. 175. 777, Hundelev ligger

ved Lonstrup v. f. Hjorring, jfr. Kr. IX.

106. 139; betyder vel noget som: slæbere,

so 3. hække.

hækkeri, no. æ hæk9ri'j, de (D.)

sprinklerne på møllevingerne i forb. med
det sværere tømmer, hele det gennem-

brudte tømmerværk, se vingetfæ.

hækkesæddel, no. hæksæsr e hest.

-9 flt. -9r (Vens.) bundstykket i en hække-

vogn (s. d.).

hækkevogn, no. hæktvuwn i best. -I

(Vens.) vogn med hække, se 1. hække 2.

hækkevorn, to. hækwbn(S).) kræsen,

begærlig efter, h— ai9r, om kreaturer;

jfr. heppen, higen, hægevorn.

hækle, uo.

hækel Jiækhr hækdl (D.);

hekdl el. hækdl -khr -kdlt (Vens.)

=^ rgsm., arbejde med hæklenål; æn
hækdl klud, et hæklet torklæde; jfr. htsk.

hakeln; haken no. krog; hege.

hæklenål, no. hækslnol æn -nol

(vestj.) = rgsm.

1. hæl, no. hel i best. hæl flt. hæhr

el. hel best. hæl (Vens., S. Sams); Ul

æn hel (Søvind s.) ; hæl æn hæl (vestj..

Mors, Tliy, Sønderjyll.j; hædl æn hæhr

(Fjolde) — 1) = rgsm.; det bagerste

stykke af foden, bagstykket af sko og

sir^wnper; å ta hæl åpå naki (Vens.)

skynde sig afsted; æ sipr hæhr di hæl

en di to (Agger) o: jeg ser heller, at du

går end du kommer; gi æ hæst æ hæl

(vestj.) dunke den i siden med hælen,

spore den; haj feqt9 mæ hæl, lissm hdri

(Vens.); do gor oltdr å trasksr i hæl å

mæ; de faUr we hæl (Vens.) falder ved

hælene, istedetfor at sidde på kroppen

f. eks., o: tage en ynkelig ende; pas g

do et trin æ næjl a' mi hæl! (Andst)

spottende til den, som træder en i hæ-

lene; hun hår moj om æ hæl el. mam
om hin hæl (D.) om en kvinde: hun har

mange born og meget arbejde med dem;

a trej9 fjet9t dw din Ul (Søvind s.) kan

siges til den, der går foran, når han

ikke skynder sig, jfr. hælefodt; de æ di

hæl få gron te, mi dræy! (vestj.) o: det

er du for ung og uerfaren til; gore sine

hæle gronne hos en, Sgr. VI. 137, ind-

ynde sig hos. I æventyret hugger pigen

i hælen af for at få skoen på, Kr. V. 50,

j

Sgr. XI. 216, Efterslæt s. 146, jfr. Grimm

1

March. nr. 21, Ndl. Volksk. II. 207; har

10 nogen lange hæle, er det, fordi der ikke

er spist rent op, da der blev holdt barsel-

gilde over ham, Sgr. VIII. 95 (Sælland),

el. der er kommet en åbning i vognræk-

ken, da de ved barselgildet kørte fra kirke,

J. K. 364. 1107 (Sæll.); se sko-, stryge-,

stovle-, træsko-. — 2) det bagerste stykke

af plovens fod (vestj.) ; bagenden af , hove-

det" på ploven (Bradr.); det inderste

hjorne af sparretræernes fod (Thy), jfr.

20 tånagle. — S) i hæl (S. Sams), en tyk

[

melmad; hun skor an år9nli hel dw te

' ham (Søvind" s.); også: æn hæl ve æn

I

mælmad, en tyk ende på et afskåret

stykke brød el. et løsrevet stykke skorpe,

som følger med (vestj.. Århusegn). —
4) den sidste del af smsætn. i en stor

jnængde skældsord, se dratte-, flagre-,

flante-, flås-, flyve-, hjalder-, klæg-, lap-,

resen-, sjak-, skidt-, skræbe-, slovster-,

aoslurre-, slæbe-, sloje-, sokke-, tjalder-,

I

tratte-, træde-. — Jfr. Aasen hæl, isl.

I

hæll, hak.

2. hæl, no. hel i best. hæl flt. hel

best. hæl (Vens.); hæl æn hæl (vestj.,

Hanh., Thy, Mors, Lysgd. h.) — en tqjre-

stage; hqj kane jé så mø som hårik i

Ml i jowr9n o: er uduelig til alt ar-

bejde; kornn wel ta hæl o: slide sig

: løs; hesti wel ta hæl (Vens.) o: rykke

40 tojrestagen op med tænderne, de fæstes

da med en proptrækkerformet jærnpæl;

den store dreng siger til den lille: da

du sidst var omme hos os, tog du en

„pande" og et par „hæle" med dig hjem

(vestj.); vittigheden beror på tvetydig-

heden i de to fremhævede ord : mske-

pande— stegepande, hæl— tojrepæl; den

oprykkede hæl træfler Aggerboen i nak-

ken og han tror, at han er skudt, Kr.

Molbohist. 47. 1.51; jfr. Aasen, hæl, isl.

hæll hak., tojre-.

3. hæl, no. hæl (Vens.) skjulested ; i

udtr. han hb hwec9n hum hæhr hæl,

tilflugtssted, se hæle.
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hæld, no. uo. se hilde.

1. hæld, to. hæl (D., Agersk., Bradr.)

;

hal (Vens., Thy, Mors; Heil. h., N. Sams)
— skrå, om vejen; æ væj æh — ; æn
stor hal (Mors), de stor hale; hårdt sth

så hel (Søvind s.) så skråt; en hest, ko

er hæl (D.), når én hov er lavere end

de andre; et mske gpr hæl, når han er

skæv i den ene side.

bældhoftet, to. halhotptd (Thy) om
dyr: den ene hofte lavere end den anden.

hældhovedet, to. hællmwddd (Malt);

hælhop (Sønderj.) — skævhovedet; skam-

fuld, bedrøvet.

hæld-i'dreng, no. skafferens hjæl-

per ved gilder (Brøchners S.).

hælding, no. hæU^i hest. -/(Vens.);

rgsm. ; i udtr. : de æ på hæhtii inæ'

2. hæld, no. hæl (D.); hal el. hæl éioham (Vens.); po hélndrjdn (Søvind).

(Vens.) — skrå stilling; æ skåst9n stor

o hæl (Andst) ; tøj9n leqsr åpå hal (Vens.)

;

fig. de stor o hæl niæ ham, han er nær-

ved fallit, de æ nær o æ hæl, liq o æ
hæl (D.); dær æ hæl ve 9t, så han, æ
man, da vælt han (vestj.), el. A. : „. . . de-

S9m a ka få hæl mæ 9" , — B. : „så

wælc9r do jo!" ordspil imellem held (s. d.),

lykke, og hæld i vejen.

hæld-øre, no. hæløre hest. -3 [\\.-9r

(Vens.) = rgsm., skæo.

1. hæle, uo. teknisk arbejdsudtr. å hæl

æntræsku (Silkeb.) udbore træskoens hæl.

2. hæle, no.

hæl -9r -t hælt (Vens.; Agger);

hæl hæl hæl hæl (D., vestj.) —
skjule; æ hus wa så us9l, æn ku et hæl

æn skad i 9n (vestj.) ; æ wel hwærk9n huws
1. hælde, no. hæl æn -»r (D. ; Vejr.) ; 20 tø/lsr hæl 9r (Agger, ligeså Vens.); „hæel

hæl el. hal æn hest. -9n fit. -9r (Vens., Thy
Mors, Lild s.. Heil. h.); hal' et (Søvind s.)

skråt sted , vel især om hjulspor og vej

;

dær æ man9 hæUr o slamr i æ væj

(D.); wæj wa ful å hahr (Vens.); brink,

stejl bakkeskrænt (N. Sams, Søvind s.)

;

jfr. Aasen, hall itk., hældende stilling;

isl. hallr, bakke; dal, slag, slink, slæng.

2. hælde, uo.

hal e\.hæl -ar -c -le (Vens.)

;

hal -9r -96 -9d (Thy);

hæl -9r hælt hælt (D.) ; ft. hælt (Agger)

;

hel -9 -t helt (Søvind s.);

hel -9 -t helt (Elsted) —
1) intr. stå skævt, ligge skråt; æ hus,

æ un hæhr (D.); fig. de hæhr te awtdn
(Vens.); næ wun hæhr, sku9r ol et9r;

haj hor hib tijm sto9 å hæle me hwot
(sts.). — 2) trs. sætte i en hældende

i mæ, hæel mæ, om do veed et stej!"

j

„ku du ett sie å hæhl mæ di hæ tow diller

(kvinder) mæ dje grumslinger (born)?"

„a hæll di hæ kwinner å bøen" Blich.

Bindst. ; do kat jo hæl 9 on9r æ skøt

!

J. M. 66; hjejlen siger om herren på
korset: hæl ham, Kr. VI, 235; o hæl mæ

i jæn (D., Vens.) = rgsm., skjule tyve-

I

koster for en; a ka et hæl mæ fuw9r
30 ham (Mors) stå mig; jfr. htsk. hehlen,

mnt. helen, Sch. Liibb. ; henføres til lat.

celare, dølge; hælstre.

hælefedt, no. hælfjæt (Andst h.)

får den, som bliver sparket i hælene af

en efterfølgende; den, som følger, spor-

ger: hiva kåst9r æ h— ? — den anden
svarer: a hår et o sæl!

hæler, no. = rgsm.; i udtr. æn
hæhr æ Iis9guw9 som æn stæhr (D.)

;

stiUing; hæl æ øltyn (-vesij.) sætte øUønåen io hæbri é lis9gu som stehri (Vens.)

om vand el.

æ spån (D.)

;

skrå. — 3) lade løbe ud
lign.; hæl æ wan ud å
hel å-p (Søvind) skænke, om kaffe el. the

;

rette an, om mad (D.); htvar dær ene

hæls, dær hæhr ene spels (Vens.); jfr.

Aasen, isl. halla; lage, vand.

hældefag, no. hælfak et (Sundev.

;

Ang.) den laveste del af loftsrummet,

inde under taget; jfr, ovsbord.

hældekant, no. hælkant æn (Ang.) so

en lille skråning, se Hag. under kleve.

hældercp, bio. se hellerop.

hældevande, no, hælwbn (Mors);

hælwan æn (Agger) — øsende regnvejr.

hælested, no. hælstæ e hest. -sted

fIt. -ste9r (Vens.) ; hælste æn (Vind) ; hæl-

ste æn (Andst); hælst9r et (Agersk.) —
skjulested, sled i ly for vejr og vind:

djær for stor o æ mark o hår slæt

eti9n hælste; de æ guw9J hælst9 får 9m
(Andst); skjulested for tyvekoster, til-

holdssted for tyve (Vens.); ly, skjul for

vildt (Agersk.).

hælet, to. -Jiæht (D.); -helt (Vens.)

som har hæle; se h6j-_, lav-.

hælflække, uo. hælflæk -9r

ger) sætte lap under hælen;

par skow.

-dd (Ag-
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hælfæste, uo.

hæJfæjst -9r -fæjst tf. (Thy, Mors);

hælfæst -ar -fæst -fæst (Vejr.) —
fæste til en tojrepæ], lojre hest, ko.

hælkappe, no. hælkap æn -9r(D.);

hælkap æn -ar (Agger); huk. (Vens.) —
det bagerste stive læderslykke på sko

og stovler.

hælker, no. / tyk hælkar mklma

hæmtar (Lild s.), men er vel da sagtens det

svange korn, som ved kastning kommer
til at ligge mellem korn og avner, sål.

Vens.; jfr. overfejning, afflød.

hælmtebænk , no. [hæhnthæarik i

hest. -i] (S. Sams) gemmested for hælm-

ter, dér blev de traadte sammen, så mu-
sene ikke kunde gå i dem, Sgr. X. 142.

hælmteknippe, no. hæltarknep [ef]

(Vens.) en tyk klods melmad, nok kun lo (Horn. h.) et knippe, sammenbundet af

således.

hælkramme, no. hælkram i best.

-i flt. -kram (Vens.) kramme til at fæste

en revnet træskohæl sammen med.
hælle. no. se helled; to. se hellig.

hællen, hælles, hællesen, bindeo.

se ellers.

hællet, no. se helgt, helvede.

hælm, to. hælm itk. -t (Randers)

stille, rolig, fri for overløb.

1. hælme, uo.

helm -ar -t -t (Vens.; vestj.);

hælm -ar -at (Agersk.) —
give sig i ro; barnet hælmer aldrig, o:

hører aldrig op at skrige ; haj hhlmar ehc,

fori haj hlywa fara (Vens.) ; mi tæn hælmar
ålar (vestj.) o: smerten hører aldrig op

i mine tænder; han hælmar int^ sålæ'y

han har nåwar o: han hører aldrig op

f. eks. med at drikke, svire el. lign.; æso

ræn hælmar, siger de gamle, æ ræn slån,

de unge (Agersk.); det hælmer el. hæl-

mes, om regn, sne, uvejr o: sagtnes, er

ved at høre op; jfr. helme V. S.O., heske,

hikke, hikne, 3. hæfte, linne, slovne.

2. hælme, no. hælm (vestj.) ; no æ dær
h— i at, standsning, ophold i uvejr.

3. hælme, uo. hælm el. hælm å'p (Sal-

ling) med rive at skille halmstumper og

tomme aks fra det tærkede korn på loen, 4o

jfr. halme.

4. hælme, no. hælm flt. (Sall.) avner,

aks, halm, som rives af det tærskede

korn; se Aasen, isl. helma huk. halm-

stub; halm; havre-, rug-.

hælmte, no. hælmt (S. Sams, Hvej-

sel) ; hæhntar [rf/] flt. (Sall.) ; hæmtar flt.

(Vens., Hanh.) ; hæltar flt. (Horn. h.) —
småhalm, som skæres i hakkelse (S.

affald, når korn renses.

hæls, uo. se hilse.

hælsem, hælsen, no. se hælsime.

hælsen, uo. se hilsne.

hælsen, no. halsbånd; læderrem til

at binde om halsen på kreaturer for

deri at hænge en klokke el. klods (Hovl-

bjerg h.), Molb. till. ; er det hælsime?

se pig-.

hælsime, no. hælsim æn -ar (Lild s.,

Agger); hælsam æn -ar (vestj., Vejr.,

Mors); hælsan æn hælsnar (Sall.) — en

snor af tyndt reb, hælsimreb (Lild s.),

der forbinder , hælen", tojrestagen, og

tojret; leq æn hælsam (Mors), sno en

h— ;
jfr. hælsen; læggepind, vindekrog.

hælsimestag , no. hælsamstæq æn
(vestj.) kastet, hvormed hælsimen fæstes

til tojrestagen, hælen; se stag.

hælster, no. hælstar æn (D.) i udtr.

a hår ei^an h— p am, om kreaturer og

msker, som ikke vil lyde: magt, jfr.

hilde.

1. hælstre, uo. hælstar sæ -strat (Ager-

skov, vestslesv.) skjule sig, om vildt; æ
møs hælstrar dæm i æ kpan (vestslesv.);

æ har int å hælstar mæ ve, at søge ly

ved; han har ii di klær, han kan hæl-

star sæ i, gemme sin krop i; se 2. hæle.

2. hælstre, uo. hælstrar -strar -strat

(D.) at hilde; a ska ha æ kyjar hælstrat;

jfr. mnt. hellester no., Sch.Liibb., grime.

hælsom, no. hælsgm et (Agersk.)

et som, der fæster plovens skær på enden

af håndvollen.

hælter, no. flt. se hælmter.

hælvride, uo. hælvri (D., Andst)

et udtr. fra høsletten: a ska hælvri dæj,

magte dig i arbejdet; han æ hlowan gåt

Sams); afskumning fra håndsåldet; åQi^ohælvræjan, afkørt, udmattet.

øverste, når kornet rensedes i såld, aks, hæmter, no. flt. se hælmter.

stråstumper m. m. blev skummet af til hæn, no. se hegn, bone; tf. se hænge,

hestene; smohalm å hæmtar ska øqan ha hegne.

(Lild s.); undertiden kaldes rent korn
;

-hænd, no. se u-.
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1. hænde, uo.

hej el. hi^j h.æJ9r hæm hænc el. JiæJ9S

hæjds hæncds hæncøs el. Jioij sæ
(Vens.);

hæn -dr hæn hæn (Agger);

hæn sæ -ar hæn hæn (Andst) ; hen

(Søvind s.);

hæn hæ9nd hæn hædn (Elsted);

liæn sæ -dv -dt -9t el. hæms hænds

hændst (Agersk.) —

S9

løs og virmer ned, Kr. Sagn II. 72. 123;

se hånd.

-hændet, tf. -hæm -hæn9 (D., vestj.)

;

-hænc (Vens.) — i sammensætninger, se

hånd; dratte-, hård-, krat-, tom-.

hændig, to. hæm (D.); -hæm el.

-hændiq (Agger); -hændi el. hæjd de gi.

(Vens.) — grundbetydningen er mig ej

klar: si h— ud, mager og ussel; hæm
10 i æ klæjdr, siges om den, som klæderne

hændes, ske; de hæncds få måm or sin

(Vens.) ; de ka nåk h^j el. hej sæ (Vens.)

;

de ku hæn sæ, te æ ku fo dæ tej sr o

ta boj mæj te Kræk (Agger) o: det var

måske muligt, at jeg kunde få dig til at

tage bud med til Krik; de ka nåk hø
sæ, de do æ hløwdn fijn i da'! (Vens.)

kan siges til et pyntet barn; de wil a

ene sku ha hænc får æn mark! (sts.);

jfr. Aasen isl. henda, se hånd; kan 20

hænde sig.

2. hænde, no. se af-, nødder-i-; boj-

ningsform af hånd (s. d.); haj fæk hans

øwdmaj får hæj (Vens.) han fik sin over-

mand for hænde; hons ho do får hæJ?
(sts.) O: hvad er du ved at bestille?

wi ho så mø får hæJ o: så meget at

bestille; haj hdr ene så let i hæJ (Vens.)

o: er velstående.

ikke passer for, enten for vide el. snævre;

ordet betyder ialtfald vist i en del af

Sønderj. : bekvem , som ligger let for

hånden; se af-, be-,

hænding , no.

ring) tøge (s. d.) el

gi hæmridr åp.

-hændings, no.

-hænds, no

hæng, no.

knap-.

hæmti et -dr (Støv-

tave i langboldleg;

se halv-,

se halv-.

liæri æn (vestj.); -hen ^

(Vens.); se efter-, for-, ge-, om-, over-,

på-, sammen-, til-, ved-.

1. hænge, no. hæ'^ æn -ar (D., Andst,

vestj., Agersk., Bradr.); hey, æn -ar(Lb.);

hådri el. hæri æn (Fjolde) ; hori æn (S. Ho)
— 1) hængsel, drejer sig på krykker

(s. d.) el. kroge ; lowt æ dar å æ hæipr,

gåv æ mon å æ hæridr; a skal et ri

jær æ dar å æ heti9r (vestj.) jeg skal

hændegang, no. hæjgåfi i (Vens.) 30 ikke komme for tit; el. vi løber da ikke

enkelt gang, slumpetræf; dreksr haj sæ
ful? — de ær ene usn i h— ; hdr a

wgt dér, så ho de da wat ih— o: hæn-
delsesvis; „de ka wær i h— !" sd dreyi

om å få sø grib, o: det kan ske en

sjælden gang!

hændelig, to. hæmU (vestj.) be-

hændig; se handelig.

hændelse, no. hæmls æn -dr (vestj.,

Agger); hemls æn -9 (Søvind s.); hæjdlsio

æn best. -9n i\i. -9r (Vens) = rgsm.; æ
fæk 9r o wed we æn hæmls (Agger);

de ku ski we æn hæj9ls, wo kat ku hlyw
syg, å dø å hdtæj9ls (Vens.).

hændelsesvis , bio. hæjalsdswics

(Vens.) = rgsm.

hænder, no. flt. se hånd.

hænderop, bio. se hellerop.

hændesløs, to. hæj9sløs el. hæj9s-

løs (Vens.) vel : hænders-løs ; i udtr. som : so

ta dæ i ae (ija'c), do ku næmt ri hæj9s-

løs, styrte hændeløs, o: miste taget og
falde ned, el. fig. om en farlig stilling:

han slår til ham, så han bliver hændes-

Ordspr.

,
nfris.

malle-,

s. 298,

D.

hængerne af deres dore, Kr.

s. 133: se Aasen, hengje itkj.

honge, Outz. GL; dcir-, krog-,

port-. — 2) hængedynd, Fisch.

jfr. vonkeholm.

2. hænge, uo. tr. og intr.

hæn hæy^ar hæft hæn (Gjørd.

vestj., Andst, Sem);

hen hen9r hæn hæn (Lyne s., Ølgod s.,

Grindst. s., Lb.);

hæn "3^ ^^^ ^^V- (Mors, N. Sall., Mo-

genstrup)
;

hæn '^^' hænt hænt (Skyum);

hen "^'* ^<*^ ^^^'^ (Agger);

hen h^n^i' han hon9n (Vens., Lild s.);

hen ["^'^l ^^^^ ^^'^V' (Heil. h.)

;

hæn hæn9r hæn hæ9n (Ålsø, Ginnerup)

;

hæn hæt^9r hænt hænt (Nimtofte);

hæn hæn9r hæn hæn (Falslev, Harrids-

lev, Hasl., Torring); ft. hen tf. hen

(Støvr.)

;

hen hen9r hen hen (N. Sams);

hæn hæn9 hæn hæn (Halling, Bjering,

Rødding, Norl. h.);
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hæti hærid hæn hcpsn (Elsted);

hceti hæridr hæø hænt (Gimming);

hæn ^^^U^ ^'^^ /((Ew (Vejlby, Årh., Saxild,

Tiset, Røgen, Tåning, Rårup); ft.

httfi (Linå)

;

hæti fx^tl^ M^ hen (Søvind s.);

hæn hærpr hæn hæn (Agorsk. ; Aller,

Bjært)

;

hæn "^ ^'^^ hon9n (Sundv.);

hen '^> h^^"- cl. hån, ''?3^* g1. hon9n
(Åbenrå), begge foirner tr. og intr.

;

hen '^'' ficen^ hæift (Angel)

;

hæn '^'' h"^ hån9n (Vlb.);

hæn -9r -t hæn intr., ft. hæn tr. (Bra-

derup) —
1) — rgsrn.; såvidt vides har opdet med
samme bqjning i de fleste målarter trs.

og intrs. betydning; hlyw heni (Vens.)

blive hængende, se vedhængende; de ær
æntdu hæn æUr spræn (vestslesv.) o : det

er gået tilgrunde på én måde el. en

anden; det hænger som en Sørupsogns

piseldor (Ang.) o: skævt; hen ^^^^ wen^n
(Vens.); hun hen^ inæ æ wen^r, de ær
ek gum tæjn (Agger) o: er bedrøvet,

forsagt; do æ guw9 te o hæn ^ ^ ^^^^

mæ myj9l i (veslj.) om den dovne; han

hæn^r i æ skek o pred9k9r, dæn kål

(Lindk.) o: han taler store ord og er

ved .at gå fallit; ino' hæn9r di i æ Mør,

mæn de war nåk et læn, så fåhr di

nifar i æ skit (vestj.) o: endnu holder

de sig, men de går snart fallit; hon é

så hdskit, de slo mé hær imo én weq, så

hlyw9r hon heni; haj hen^r dlt9r åpå
røqi å 9 øq, om den, som ikke gider

gå; hon Uqfram stor å hen9r ømr ham;
haj hen9r dlt9r i bøq9r9n; hon jik å han

mé njæs9n (Vens.) o: var nedslået. —
2) være utilpas, syg; hqj gor å hen9r o

æ skit (Vens.); se hængeskidt. — 3)

hænge sig; de æ slæm mæ æ man, som

hår hænt sæ, de æ war mæ hans lu,

dær æ hæn, Sgr. XII. 136. 290 (S. Hå);

a hor ene så mø red, a ka hen "^^ */

hqj hor hon9n sé få de skyl, de hqj

kunc klor sé (Vens.); han hår hæn sæ

sjæl (vestj.) o: taget sig af dage ved

hængning, en såre alm. dødsmåde; den,

som har hængt sig, skal have rebet og

de klæder, han gik i, mens han gjorde

gerningen, med sig i graven, ellers går

han igen, Kr. IV. 116. 159, 390.486, VI.

165. 231, VIII. 215. 370, 318. 539, J. K.

388. I2il; det var i ældre tider skik, at

hængte, som andre selvmordere, i lighuset

blev førte gennem vinduet, nedkastede i

et markskel, Kr. III. 158, VI. 116. 167,

VIII. 48, Sgr. X. 128. 400; i et „trebundet"

markskel, Kr. VIII. 1 97, Almueliv IV. 97. 290;

i en stendysse, Kr. VIII. 48; skete begra-

velsen på kirkegaarden, da førtes kisten

over kirkegårdsdiget, ikke gennem porten,

• og liget blev begravet i en krog for sig,

Kr. III. 306. 411; om forestillingen, at en

storm følger ugerningen, findes her-

hjemme, véd jeg ikke, jfr. Maurer Isl. S.

108, Arnason I. 484, Folkl. Rec. IV. 127,

Mhoff 109. 132 anm., Wuttkc nr. 265,

Mélus. IV. 13; mestertyven forestiller en

hængt mand ved vejen, Efterslæt s. 177,

jfr, Arnås. II. 513, se selvmorder; når

mennesker graver i hoje, straffer de under-

jordiske dem med tungsind, så de hæn-

ger sig selv, Kr. Sagn I. 152. 559.562; de

døde misdædere kalder på deres kamme-
rat, så hænger han sig, Thiele II. 1 29, se å;

hængt mands pandeskal bruges mod slag-

tilfælde, se Thiele Overtro nr. 503 ; med
lap af hængt mands troje gnides heste

fede, sts. nr.257; fortælling om at hænge
sig for spøg i en sytråd, Kr. III. 294. :^97,

jfr. Arne, Slagelse s. 1 7 ; manden vil hænge
I sig for spøg, men skal flojte, når han

vil skæres ned, Kr, Molbohist. 17.56-58;

soldat, som har hængt sig, skærer sig

selv ned, sts. s. 105.325; di ka kom tih

nåk, dæ ska hen9S, om de så et æ fa

(forend) we æ månskæn (Thy); hængt

mand truffet under rånokken på strandet

skib,Kr.Anholt s.12.21; -— hængning fore-

kommer som alm. straf i viser og æven-

tyr, især som straf for tyveri, se f. eks.

iKr. II. 58. 17, VII. 7. 15, Sgr. X. 54, Gr.

Ævent. II. 226; manden hænges ved en

krog i hagen, Sgr. IX. 182, jfr. Gr. Registr.

nr. 72 b; galge, Grimm R. A. 682. i; i

ævent. spås om barnet, at det skal hæn-

ges, inden det fylder 15 år, Efterslæt

s. 189, jfr. Folkl. Journ. II. 35, Kr. VII,

49, 9, æventyret „Klæd'stejle", se stejle;

uheldige friere hænges i æventyret, se

Gr. Registr. nr. 22 b; i udenl. varianter

> afhugges deres hoveder og sættes på

jærnpigge, se f, eks. Gurtin, Myths s. 37.

114.193, Liebr.Volksk. 142; — „hænge"

er en dom i panteleg, den domte går hen

til en dor, strækker armen ud og siger:
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„jeg hænger!" han sporges, „for hvem?"
og løses med et kys, se Blicher Nov. II. 204,

Arwids. III. 403 ; — h— fast, se holde ved

;

— h— i: bont heysr i sin mmr (Vens.)

o: hænger efter moderen; han hætisr i

mæ æ arhød (vestj.); di riq å di romn
heridr ålstdr i (Vens.) o: de rige og de

revne bliver hængende alle steder; di

blow ve å hæri i, J. M. 70 o: at trænge

på; sej o heri i æn bpq (Agger) o: sidde

fordybet i læsning, el. sidde over bogen;
— h— op : hæri å'p (vestj.) alm. = rgsm.

;

— Il— over: hæri jæn omr (Bradr.)

overhænge en; — h— på: hæri 9 (v^^tj.):

1. hænge sig fast ved; „wel I mt, så

heri åpå' !" sagde karlen, han stak bagen

af skeen i ærtevællingen (Vens.) ; 2. være

påtrængende; di heriør ås9 ålstesns åpå'

ds (Vens.) o: de fordrer også altid tjene-

ster af os; — h— sammen: han æ
så arm (mager), te han ka knap heri

samsl (Agger); han heri9 da sarnsl ino'

(sts.) o: han er endnu ikke gået fallit;

de hæridr samøl som tar sån (vestj.), som
katskadn (Ang.); hwada'nt ér 9, de herpr

sarnal? (Vens.) = rgsm.; — h— til: di

heile te'; som huj te stakdhr (Vens.) de

hænger på, som hunde på tiggere o: de

er såre påtrængende; / skal ene sdnt

stg å heri te' we bowrs, bøn^ næ der é

fræmø (sts.) o: trænge eder frem til

bordet; — h— ud: hæri ud (vestj.),

heil klædr uk (Vens.) = rgsm.; når A.

gor indvendinger, kan B. sige: æ dær
noj, dær heti^r uwd? (Agger), se pusle;

dér ér olts no, dér heii9r uk! (Vens.); —
h.— ved: haj ka ene heri ^^' ^^P ^V^
møj læri9r (Vens.) o: blive ved at eje

stedet ; ka do no heri we' ? o : holde dig

fast på hesten ; haj hari we' som én bor;
dér herpr dlt9r no we (sts.) om bagtalelse

f. eks. — Jfr. Aasen, hanga, hengje; isl.

hanga; htsk. hangen, eng. hang; over-.

hængeakslet, to. heriaws9lt (Vens.)

med hængende (skrå) skuldre.

hængeast, no. hæriast æn (D.,Malt);

heriqsst æn (vestj.); hæ^oBst æn (vestslesv.)

— en slags bræmser, østrus equi, så-

ledes kaldt, fordi de hænger med bag-
kroppen; bruges også om guldsmede,
libeller (D.).

hængeastet, to. hæriast9 (D.); hæti-
ost9 (vestslesv.) =: hængerovet.

hængebukser, no. hæribåws flt. (D.)

de korte, påbundne bukser, småpiger

går med.

hængehest, no. heijhæst æn -hæst

(Vejr.) — hængeast (s. d.) ; mulig en fejl-

tagelse, Lyngb. Saml., el. folketymologi.

hængehoved, no. hæi^hdwi et -hdwi9

(Søvind s.) ; herihu é best. -hwdt flt. -hwo9r

(Vens.) = rgsm., se hældøre.

hængekrog, no. her^kroq i (Vens.);

iohetikroq æn (Thy; Mors) — krogen,

hvorpå hængsien drejer sig i dore og

vinduer, jfr. mane.

hængekube, no. hærikuw æn (Mors)

;

he'^ku æn (Thy) — et udskud for enden

af en lade, sparretræerne løbe helt ned

til udskudsremmen (s. d.), og der er

ingen bjælker; se Mb.

!
hængekåbe, no. til kirke brugtes

I

en h— , en sid troje, der hang ned over

20 skørterne, J. Saml. II. 317 (S. Nissum s.).

hængel, no. herisl é best. -t (Vens.)

dingel-dangel, som ved urkæder; hons é

de få no h— , do go mæ?
hængelampe, no. hei^låmp æn best.

-9n flt. -9r (Vens.) — rgsm. ; wl fék sdnt

9n stgs h— i brujgaw.

hængelomme, no. hæ^lom æn (D.)

bruges af skolepiger og bindes om livet,

under det yderste skørt el. forklædet.

30 hængelås, no. hætilgs æn -los (D.);

I itk. (Angel); herilos æn -/os (Agger); best.

-Ips9n flt. -los (Vens.) = rgsm. ; i sagnet

lægges en hængelås på bordet, som er

skilt ad; når så krogen og låsen farer

sammen, er gengangeren nær, se Kr. III.

240.43, IV. 166.

hængemoden, to. hærimo (D., Lb.)

overmoden, om korn.

hængen, no. i tim. kom igæ'rn9l mæ
*^hæri9n o knark9n (vestj.) o: slå sig igen-

nem med yderste besvær.

-hængende, tf. se an-, ved-.

hængepotte, no. hæripåt æn (Fanø)

potte med hank helt over mundingen

til at bære mælk i, se barselpotte.

hængerum, no. = tavolet (s. d.),

Kr. Almueliv III. 41. 121 (Gullestrup, Her-

ning s.).

hængerovet, to. heyrom (vestj.)

soudtr. om en ko, hvis bagende er skråt

affaldende.

hængeskab, no. heriskab é best. -d

flt. -skab (Vens.) ; hæriskaf æn (D.) ; hæti-

skav et (Søvind s.) — 1) et skab, som



hængeskidt—hærdestol 733

hænger på væggen el. mellem sengene; I

et lille h— , der var muret ind i væggen
I

nederst ved sengen, M. Skrædder s. 68, I

deri gemtes penge og værdipapirer;
j

peridn leqsr i het^skaba (Vens.). — 2) æn
\

stumrh—, en sluddret og doven person, i

hængeskidt, to. henskit (Lild s.,

Agger) upasselig, således at man er ilde
'

tilpas uden dog at holde sengen; „haj
j

ivar ene ræjti rask å ha go no e sté dio
wat hetiskit^ , Grb. 60. 4; a qor å er

hefiskit å ka hwican wær åp æU nidr,

el. ka hwic9n løw hæld døj, (Vens.).

hængestok, no. hæt^ståk æn (D.)

en lang smal opløben person; kaldes af

andre hæristårk; jfr. hejring, »-register,

rækel.

hængesyg, to. herisyq^ (Agger) =
hængeskidt.

kvinde, som klæderne hænger uordentlig

på; jfr. Aasen, hengsla huk.

hængsle, uo. go o hævisal (Vejr.)

lade tojet hænge uordentlig på sig.

-hængt, tf. se om-, op-, tegl-.

hæppen, to. se heppen.

1. hær, to. hær (Staby); æ øl æ h—,
når det er bleven surt under gæringen,
vistnok = hærdet; jfr. kastet.

2. hær, no. se hør; uo. se have, hædre,
hærde; steo. se hende; bindeo. se eller.

Hærbo, Hærbør, no. se Harbo,
Harboøre.

1. hærde, uo.

}mr -9r hær hær (Agger);

hær -9r -9t (Lindk. s.; Elsted);

har -9r, -9 el. har, -9 el. har (Vens.;
N. Sams);

har -9r har har (Vejr., vestj., D.) —
hængesæk, no. hærisæk de (Sundv.)2ol) = rgsm., gore hård; hærde stal ved

= rgsm.; gyngende jordbund i moser
og enge; se hænge 2, vonkekule.

hængetroje, no. hæritroj æn (D.)

en løs troje, brugfes af kvinder, kun
knappet med en knap i halsen.

hængetørv, no. hæritdr9 æn -tdr9

(Mors) lange græstørv til at beklæde
stakke med; o graw hæøora (D.) stå

og drive og hænge over spaden.

ild og vand, alm.; smej fåstq'r ene å
har, få jant slis em jawnt (Vens.Ji ; de
havde travlt med at håre tojet, Kr. VI.

196 o: vindtorre pottetoj; „hare op",
stramme reb, J. Saml. VIII. 180. — 2)
straffe el. slå hårdl: a ska hær dæj di

røq (Malt); do sku hær9s (Elbo h.) have
prygl; også: æ kan it hær 9t a' (Mellem-
slesv.) udholde det; hun æ gåt har i

hængevorn, to. hæ^won (vestj. ; so wmj|' (Vens.) o: hvas; jfr. Aasen, herda;
Mors) — 1) h— o æ mumr, om born,

påhængende (alm.). — 2) sygelig (Mors).

hængeøl, no. hæriøl æn (Mors) den
rem, plejl-slagvollen hænger i, når der
ingen plejlskappe er.

-hængig, to. se af-.

hængkel, no. he^kal e best. -t (Vens.)

stort torklæde at hænge over sig; jfr.

hængel Kalk. II. 161.

mnt. herden, Sch. Lubb. ; 1, hær, hård.

2. hærde, no. hær æn (Agger, Sønder-
jyll.); har æn (vestj.) — 1) hærdelse af stål

ved ild og vand (alm.); dær æ har o

æ knyw, o sæt h— g (vestj.) at hærde.
— 2) fig. æn hor kål i æ har (Lb.) et

mske med et hårdt og strængt sind;

dær æ har få'r ham (vestj.) han giver

ikke efter; han var i æn slem hær (Ager-
hængs, to. hæris aUr (D.) om born : 40 skov) klemme, forlegenhed ; i dæn har,

som hænger efter, f. eks. deres moder;
han pa-.

hængsel, no. heiis9l e best. -t flt.

herishr (Vens., Agger, Vejlby v. Freder.)

;

hæfis9l æn hærishr (S. Hald h.. Mors,

Davbj.) ; hæris9l et -sh (Søvind s. ; Sundv.,

Østerlinnet, Agersk.) — 1) — rgsm. ; dor-

hængsel ; eJstok9n he^shr (Vens.) en sær-

egen slags hængsler; æ skal ek ræn æ

så ska dit æj9t hlow kom te å fly om
få di dqr, Kr. VIII. 68 o : i den hårde
strid; æ hær (Agger) på tråden, der snos

på håndtén: den passende tvinding.

3. hærde, no. hær et -9r (Ang., Sundv.,

Mellemslesv.) skulder (s. d.) ; æ mast gå
mæ æ plow å æ h— (Ang.); æ hær æ
gikt i mit venst9r h— (sst.); den øverste

flade af skuldrene: bre ower æ hær9; æ
heris9l9r a djær dgr (Agger) o: plage so j?09s å æ hær9, æn sæk å æ røk, æn
dem med mine besøg ; se hænge, hænge- skåwl å æ nak (Sundv.)

;
jfr. Aasen herd.

krog, krampe, krykke, nokke, stabel.

2) buksesele (Agersk.) ; strop i klædnings-

stykker (Sundev.). — 3) æn hæris9l (Vejr.)

SV. hård, isl. her?ir huk.

hærdestol, no. den lille ambolt,

hvorpå leens æg bankes ud, se 2. hare og
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smsætn., J. Saml. VIII. 271, burde skrives

harestol (s. d.).

hærdet, tf. = rgsm. ; har jan e tit

gåt imo hæJcs9ric (Vens.); se 1. hærde; blå-.

hærdetop, no. hærtåp æn (Thy;

vestj.) ; hærtop æn -tådp (Agersk., Bradr.,

Angel); hædtåp (Sundeved) — skulder-

toppen, hvor manken på hesten be-

gynder
;

jfr. Aasen, herdatopp, isl. heri^a-

toppr hak.

hærdning, no. \hqrni i\ (N. Sams)

;

hardri i (Vens.) = rgsm. ; fig. ^a fek i li

hardfi å ham o: jeg blev svært udskældt;

rij i hqrdfi (Vens.) skændes.

-hære (?), no. se klem-, knap-, la-;

jfr. 1. hærde uo.

-hæring, no. se hærdning; klem-.

hærk, no. hærk æn (Vens., vestj.)

smalt sted (Vens.): de æ mæ hærk o

knærk di komar igæ'nidl (vestj.) med 20

kniberi og besvær, wi slap da ijæ'iml,

mæn de wa mæ hærk (Vens.)
;

jfr. Aasen,

herke 2, hindring, knibe; klemhærke.

hærken, to. hærkdn (Mors; Han h.)

kræsen, om msker og dyr; se Sgr. XI.

120. 253; jfr. heppen, hægen, hæsken,

vånden.

hærkes, uo. hærkds ft. -t (Vens.) at

trækkes med arbejde el. armod, som ej

kan overvindes; de hærkds ås9 mæ mæ'/M
nær a ska dej wæj o: det går langsomt

for mig, om en vej, man nødig, går.

hærkeværk, no. hærkwærk e (Vens.)

kniberi, stor vanskelighed; ka haj klar

sæ om høst9n? — næj, de ær h—

.

hærkuk (?), no. en fugl, hærfuglen,

se. Sgr. III. 157. 878.

hærm, no. hærm (D., Fanø; Vens.)

stoj, skrål, skænd; gi jæn h—, fo h— , sj.

hærme , uo. hærm -ar -t (Vens.) 40

stoje, larme, skænde; haj kam hærmi,
stojende

;
go å hærm øw9r 9 , gå og

skælde over det; a hærmt nåk om 9,

mæn si om de bléw jgr! jeg talte nok
indtrængende om det, men se om det

blev gjort (Vens.); hærm å-p (Løgstør)

skælde; jfr. Kalk. herme, vrænge efter;

Aasen isl. herma.

hærp, no. hærp æn (D., Malt, vest-

slesv.); måske også: ræp (N. Slesv.) —
1) et slag (vestj.). — 2) en grundig be-

handling af marken, f. eks., en stor

mængde arbejde; æ mark hår fån æn
guw9 hærp mæ æ har9 (Malt) en god og

dyb behandling; o fo æn h— gor ve 9t,

en stor mængde arbejde udrettet; han
smadret æ hus åp a jæn hærp (D.) ad

én gang.

1. hærpe, uo. hærp -9r -9t (D., Malt,

vestj. ; vestslesv., Vens.) — slå, behandle

hårdt; a hærp9t ham dw9r æ row; a

ska hærp dæj, te do hliw9 så blød som,

æn tus (Andst): hærp æ hun ow9r æ
snur mæ æ kæp (Agersk.); hærp æ dqr

i (D.) O: slå den hårdt i; han hærp9t

ham jæn oti9r æ ør (vestslesv.) ; trække,

drage, som gigt i svage lemmer: de

hærp9r i kråjn (Vens.) ; de hæ9rp9r (Sams)

strammer; de hærp9r fmr ham (Mors)

o: det kniber; han hærp9t hayn ård9ntliq

igiæ'm9l, irettesatte ham hårdt; jfr. Rietz,

herpå; harpe; ind-.

2. hærpe, no. hærp æn (Malt; Vor h.)

skældsord om kvinder, æn sær h— , en

hjappevorn, sludret, udannet person; æn
liJ9 hærp (vestj.) utugtig kvinde; se

malke-.

hærpensnærp, no. se ruttengilde.

-hærpet, tf. se ud-.

hærre, uo. og smstn. se herve.

hærrel, no. hærl æn (Mellemslesv.)

et bræt ovenpå vognfjælen, når der f. eks.

ages tørv (Angel); et bræt til at gistne

brød på; Mb. anfører formen „harrild*

eft. Terpager fra Ribe
;

jfr. gistne ; hervel.

-hærs, no. se klem-.

hærtop, no. se hærdetop.

hærvej (?), no. hærvæj æn (Mellem-

slesv., Angel) den store landevej, herre-

vej? jfr. adelvej, gade 4, line.

-hæs, no. se klem-.

hæs, no. se has; uo. se herse.

1. hæs, no. hes et best. -9t flt. -9 (S.

Hald h.); hes9 æn -r (D., Bradr.); hejs9

æn -r (Agersk., N. Slesv.); hejs æn el.

et -9 (Søvind s.) — et hæs, en stak af

korn el. hø; sæt trej hejs, kør i hejs

(Søvind s.); gåde: hwq æ de^ dær æ
loJ9n fårimn o lojm fårud9n o ldJ9n ti

al åp i si row ? (vestj.), jfr. Sgr. II. 130. 680,

VI. 49. 449, 63. 589; som opløsning på
gåden nævnes også: høstak (s. d.); jfi'.

Aasen, hesja huk.; stak; halm-, hø-,

korn-. ,

2. hæs, to. hes (Hmr.); he9s (Bradr..

Agersk., Jordkj. s.); hwæs {B.,Lh.,M3L\t,Thy.

Mors, Sall., Heil. h.); hos, også: hwes (Nes

s.); hwes el. hes (Vejr.); hos el. hp9s el.



hæse—hætte 735

hæs el. hwæs, flt. hos, hæs, hvæs (Vens.)

;

wæs (Vejlby v. Freder.) ; hivh el. hh flt.

-es (Søvind s.); hæs el. hes (Dalby s.);

hæs (Bj. h.); hi^sk (Ang., Fjolde) — hæs
af forkølelse, el. som taler hviskende;

a é så hos, de a ka nap snak (Vens.);

jfr. skruk, frø, kukkemand, tudse; Aasen

haas, isl. håss to., hæsi no. ; htsk. hei-

ser; mnt. hésch, hésk, heisch, Sch.Liibb.

;

1. hvæse uo. :

hæse, uo. være hæs ; a jik å hæst

(Vens.) jeg gik og var hæs.

hæseblæsende, to. hæshlæsi (Vens.)

= rgsm. ; haj kam h— mé tåridn en hal

al U9nfå tnuj, se 1 . hvæse.

hæshed, no. hæshjé æn (Vens.) =
rgsm.

hæsk, to. se hersk.

hæsk, no. hæsk æn (Mors, Thy) et

slag: a ga ham æn h— (Mors); gi jæn'

et hæsk owdr naksn (S. Hald); „néj æ
hæjdr en et!" så æ ståddr, han fek æn
hæsk ondr æ ør (Mors); do skul ha æn
hæsk i din æn (Lild s.) , kun om horn.

hæske, uo.

hæsk -9r (Holstbr.);

hæsk -9r -9d (Thy) —
at slå, at hæske på hestene, piske løs

på dem; fig. han hæsker swær i 9t (S.

Hald) o: arbejder med besvær, hænger

^

stærkt i ; skælde ud : gæm9lhæskjæn (Thy)

;

se herse.

hæsken, to. hhk9n el. hæsk9n (Vens.,

Thy) kræsen, om msker og dyr; wæn i

hæsk9n kgl te å e skåwebhr (Vens.) tim.

;

„wel I ene ha dej, så ér I, fan9m9,

ås9 hesk9n!" sd røc9ri, da di faj en tos

i grø9H (Vens.); jfr. heske; hærken, hæ-

pen, katten, pilleken, vånden.

hæsken side, no. hæsk9n sij æn-

(Vens.) skæo. til en kræsen person.

hæslig, to. hésli (Vens.) ; hæsb (vestj.,

sønderj.); hæs9l9 (Agger) — 1) = rgsm.;

om hvad der er stygt. — 2) alm. et for-

stærkende tillæg; æn hæsh kgn un (D.);

no hæsh gom tor9 (Hmr.) overmåde

gode; ligeså Mors: hæsliq guw9, stuw9r;

hæslig gjærne, Kr. V. 49; hæslig sørg-

modig s. 141 ; h— forundret s. 259; h

—

godt fornojet med, Kr. VI. 42; et h—
stort bagreb, VIII. 124 (vestj.); hon é så

hesli te å lyw, te å haj (Vens.); de vår

hæsh som dæn hæst Igf, æn h— hoh9n

falk (Agersk.); han hær h— myl pæn

(Fjolde, Bradr.)
;

jfr. htsk. luisslich af hass

;

fejt, grov, græsig, overhånds, overstilt,

skammelig.

hæsp, no. uo. se haspe.

hæsse, uo. se herse.

hæssehave, no. hhjshaic æn (Sø-

vind s.) ; hæs9haw i (S. Sams) — stakke-

have, hegnet plads til kornhæs.

hæssekalot, no. hes9kalå't æn (vestj.)

stakkehætte, se l.hjælm.

hæssing, no. „hersing" (?); i udtr.

kom te hæs9ti (Vens.) bedres efter syg-

dom; jfr. isl. hressast (?), komme sig.

hæt, no. uo. se hægte; uo. se hitte;

steo. se hendes.

1. hæte, uo.

hæt -9r -9d (Mors, Thy, vestj.);

hæt -9r (Mds. h.. Røgen);

het -9 hh het (Søvind s.);

hæt -9 hæt hæ9t (Elsted) —
1) trs. æ kow hæpr æ mjælk (Mors, Thy)
holder mælken tilbage og vil ikke slippe

den. — 2) intr., høre op, om regn og

uvejr: no hæt9r 9t (Lb., Mds., Røgen);

jfr. 3. hikke, hæfte,

2. hæte, no. hæ9t æn (Vlb.) fare ; væn
et kal ær ni dyn gam9lt, ær et dw9r æ
h— ; jfr. Aasen, hætt, isl. hætta huk., fare.

hætelig, to, hæt9l9 (Vlb.) farlig; de

æh— å ræjs å ær is9nbån, farligt.

hæten, to. hæt9n (Løgst.) kræsen,

med mad, se hæsken.

hæten side, no. hæt9n si æn (Løg-

stør) = hæten Thomas.
hæten Thomas, no. hæt9n Tatms

æn (Løgst.) kræsen person.

hætevejr, no. hætvæjr de (vestj.,

Bj. h.) opholdsvejr, se heske, 1. hæte.

1. hætte, no. het æn -9r (D.) ; hæt el.

hæt æn best. -»n flt. hæt9r (Vens.); hæt

æn -9 (Sams) ; hæt æn -9r (Lild s., Agger)

;

hæ9t el. he9t æn hæt9r el, het9r (Mellemsl.)

— 1) en hætte, som den i gamle dage

brugtes : et stykke vadmel, der passede om
hovedet, lod ansigtet frit og knappedes

under hage, hals og bryst og faldt ud over

skuldrene, ovenpå den sad atter „luen",

æ høl (Sønderj.); jfr. Fb. Fr. H. s. 62;

i efterår og vinter bar bonden den æld-

gamle danske hætte , der varmede hans

hoved og bryst, og jeg har for ikke

10 år siden (c. 1800) set til hojsommer

marked i Ribe de sønderjyske bønder

på deres med gront og rødt og de mest



736 hætte—hø

afstikkende farver bemalede store holsten-

ske vogne, siddende på forsædet, at age

deres kvinder, iført de fineste hjemme-

gjorte blå klædemon, med den afstik-

kende skarlagens hætte under hatten og

ned over brystet, Foersom, Dske Land-

skabsord, s. 16; gldgs. hovedtoj for kvin-

der, stod ud fra ansigtet og var stivet

ved indlagte papstykker og kaldtes også

„kyse", de nu brugelige skulle dog have

en anden form (Vens., Sams), smst. nok

også = lue, kasket ; a hår l(Bri håd 9t i

æ hel (D.) o: tænkt på det; dær æ nak

nåwdt i æ het (D.) noget, som må ventes

at ville komme; wær gamd i hæt9n (Vens.)

have erfaring; de tor a sæj å læ min

hæt se åpå' ! (Vens.) det tor jeg sige og

lade min hætte sidde på; hon e gal i

hætdn ida'f vred; å, we do ene bles Budl

åba'q te hær hæt flywdr å! (sts.) afvi-

sende svar; i en stedremse: di Ruhjær9

hæt9r (Vens.), Rubjærg s., Vennebj. h. —
2) et hustag, fire stolper bærer et ovre,

der hejses op og ned med tallier og som
dækker et hø- el. kornhæs (Vens.); se

stakkehætte; hjælm, hæssekalot. — 3)

om en person, se flagre-. — Jfr. Aasen,

isl. hetta, huk. af hat (s. d.) ; *beg-, bi-,

knald-, knyge-, mørke-i-.

2. hætte, uo. (?). prøve på, J. Saml.

VIII. 271; se 2. hæte no.

hættemåge, no. hatmoq æn (N.

Sams) = hætteterne ; hatmoq9 to. om gæs-

linger: gul med mørkt hoved.

hætteterne, no. haptar æn -9r (Ag-

ger); hattar æn -9r (Thy); hattgn æn
-tan el. -tan9r (Mors); hettgn æn -tamr
(Lønb.) = rgsm. ; en terneart, sterna,

med sort hoved: larus ridibundus Gra.;

jfr. måge, tjangle.

hæv, no. se hævd.

hævd, no. hæv el. howd (D.); how
(Vejr.) = rgsm. ; hål hæv omr el. i hæv;
hål i how (vestj.); hon e gu te å hol

howt øw9r hæt saq9r (Vens.)
;

jfr. Aasen,
hævd, SV. håfd; isl. hef6 huk.

hævde, uo. do ka da il howd dæ
(vestslesv.) o: skaffe dig den ret el. an-

seelse, du fortjener.

hæve, uo. how (Ang.) =. rgsm.;

hqj høw9r rénc9rn hdstemt (Vens.) vist

fremmedord; jfr. isl. hefja; hoje?

hævelse, no. i en talemåde.: de

æ hor }mv9ls9r, at9n kypr o et smor

(Andst) o: det er vanskelige omstændig-

heder.

hævert, no. i udtr. : æ)i sær hæv9rt

(Løgst.) om kvinder, sladderagtig, klodset

person.

1. hæves, no. hæv9s æn (Andst) ; æn
gam9l h— , om kvinder, uordentlig i på-

klædning; se hævt.

2. hæves, uo. (?). de æ hæv9st ham.

10 (Bj. h.) det er hændtes ham; ordet er

mig tvivlsomt.

hævl, no. se hovl.

hævn, no. hown i best. -i (Vens.);

hæwn æn (D., Agger, Bj. h.. Søvind s.);

hown æn (V. Vedst.); hon æn (Fanø);

hawn æn (Ahenvå) = rgsm.; se hæbenret.

hævne, uo.

hown -dr hbw9nt how9nt (Vens.)

;

hown el. hxBwn -9r hæwn hæwn (D.,

Bj. h.);

hæwn -9r -t hæwnt (Agger);

hæwn -9 -9t (Søvind s.);

hon -9r hon hon (Fanø);

hawn sæ (Åbenrå)

= rgsm.; næ bon fahr øw9r e dørtræj^

wel di hown dem åpå kati (Vens.)
;

jfr.

Aasen, hemna, sv. håmna, isl. hefna.

hævngjerrig, to. hæwnsger9 (Andst);

hdwngér9 (Lb.); hownjærd (Vens.); \hæn-

30 djer9\ (Læsø) — 1) = rgsm.j begærlig

efter hævn. — 2) måske i Århus egn:

begærlig, som stærkt attrår.

hævns ret, no. se hæbenret.

hævre sig, uo. give sig tid (Fie-

skum h.). Mb.

hæbs, no. hows el. måske også

hæbs æn (Vens.); han ga ham æn gu

h— mæ cæpi, slag; haj fæk h— åpå'

ham, magt med ham; den, der har spist

40 maden op, ho fåt hows åpo 9.

j

hævse, no. hæws -9 -t (Bj. h.) revse.

hævsning, no. hæwsn9ri æn (Bj. h.)

revselse.

hævte, to. se hæftig.

hø, no. se høved.

hø, no, hyj9 de (D., Harboøre); høJ9

de (Hmr. h.); % de (Mds. h., Himmerl..

Heil. h. , Sall.); høj el. hø é best. -9

(Vens.); best. hø9t (Søvind s.); hgj de

50 (Han h.. Mors, Agger) ; hyJ9 (Vejr.) ; itk.

best. hyJ9 (S. Sams); he itk. best. -9 (N.

Sams); hø9 de (Sundv., Ang.) — rgsm.;

slo hyJ9 (D.); wej hø (Vens.) vende

høet med riven, det ligger 3— 4 dage
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på kåhdl, firkantet sammenrevne pletter,

jfr. holme, = hwærd hyi (vestj., Thy,
Lild s.); slceh hø samal (Vens.) køre det

i „haler" sammenrevne hø (jfr. høslæbe)
sammen til stakke; gør hø (Agersk.) =
gore græs til hø; sæt hø åp (Agersk.)

= sætte i stakke; raq hø (Nordslesv.)

= rijw(D.), rive sammen i , haler"; tom
hyj9 åp (D.), se tomme uo. ; i mon ska
wi te å slo hø, om non daw skal a stakas,

ja, de ska slpas å strøds å ivejds å stakds

å aq9s hjem, stekds åp åpå hørqjm, de
ka åsd hej, de ska lajds hen i gult, wi fg
kaski så e hil givol (el. gol) hø (Vens.),

når kukkeren skal kukke høet ind, bliver

det ikke godt, Kr. VII. 2(56. 123; grødgry-
den (s. d.), som føres til marks, sættes

varm ned i en høkurv (Lild s.); de æ
hor hyj9 o plok (D.) o: strengt arbejde;

de leqdr i jæn hgjø o halm (D.) o: i

uorden; de ær imæl hinå'n lisom. hy å
halm (Randers); de æ væk i humr las

hyj9 (Malt) o: aldeles forsvundet; han
sedar o æ hyj9 o høkar el. ræk9r ater

æ halm, ordspr. (vestj.); han æ hen o

tæsk hyjd få smofålk (vestj.) o: han
bestiller intet, driver, se hundepande;
ve do ha mepr, ska do ha hy, Sgr. XII.

136. 28'iJ (S.Hå), til den umættelige; gåde:
ka do staw te tgr græjs mæ tåw boq-

staw? (D.), svar: hø; jfr. Aasen høy,

isl. hey itk.; htsk. heu, eng. hay; ordet

henføres til stammen at hugge, se 2. ho

;

ager-, hår- eng-, gest-, klinte-, kløver-,

made-, marsk- mose-, sylt-^ vadde-.

høavl, no. hjøawl æn (D.) = rgsm.

høbjærging, no. hjøhjærari æn (D.);

hijhjærdri ^^ (Agger); høhjærdti <^w best.

-9n (Vens.; Sundev.) — arbejdet med at

bjærge høet; alm. som tidsbestemmelse:

hwa tij fæk do di skå? de war i hy-

hjærdri e]. i æ htjhjærdfistij (Agger) ; hwic9r

war 9, do fule or? de war i høhjærdipn
(Vens.) ; i byen Kløve dansede de hver

aften i høbjærgingstiden, Kr. Almuel. IV.

Tjo. 12.5 (Hundstr. s., Hillerslev h.).

høbjærgingstid , no. hjøhjcerdiistij

(D.); høhjer9ristic (Vens.) — tiden, da
høet bjærges; i æh— ær 9t jawn tref

or sin han dø (D.) alm. tidsbestemmelse

;

se høbjærging.

høbrum, no. jøbrorn (Agersk.) sum-
men i luften af insekter, som viser, at

tiden er til at rive hø; jfr. 2. brum.
Feilberg: Jysk Ordbog.

høbund, no. hjøhoii æn (D.) jord-

bund, hvorpå der kan avles hø; dær æ
mij9r h— te Sowr9ns ggr eH te Hans9s.

høbåre, no. hyhor æn -9r (Lild s.)

båre til at køre græsset, bort på: æn
hyhor mæ trem9r i bon å i gowl, i sthn
for fi9l9n 19 æn skdttør9bor, dæn war
oså møj læri9r å star.

høde, uo. se høge.

' hødreng, no. hjødræt^ fit. (Slavs h.)

våde høklumper, som bliver tilbage, når
høet skydes sammen med fork el. rive,

se høkok.

hødsel, no. høs9l æn (Holmsland)
trusel; do skræk9r mæ et mæ h— ; jfr.

høge.

hø-fag, no. jøfaq et (Agersk.) =
rgsm.; stedet i laden, hvor det indbjær-

gede hø sættes.

hø-fang, no. [jøfaif] (Ang.) han har
godt h—

,
god høbund, gode enge; Hag.

høffeltorn, no. høfaltvon æn — flt.

(Agersk.); høfaltvorn æn -tvorn (Bradr.);

høf9ltwån æn (Sundv., Ang.); hafalUvon
æn (Malt), Sgr. XII. 159.649 — kristtorn,

en plante, ilex aquifoHum L. ; J. T. 309
anfører formen hørfrøtvån (Als); Mb.

s

forklaring, hyben, må bero på en fejl-

tagelse
; dersom Mb.s anden opgivne form

:

sohylvertorn efter Outz. er pålidelig, kan
smstilles mnt. huls, hulsebom, Sch. Lubb.

;

eng. hulver, fr. houx; se kronetorn.

høflig, to. høft9 (D.); hofliq (Agger);

hbfli (Vens.) = rgsm.; jfr. htsk. hofisch,

hoflich, se hof; h6v.sk; u-,

høflighed, no. høfl9hiJ9d æn (D.);

hoftiqhid æn (Agger) ; h^flihjæ æn (Vens.)

= rgsm.; ^di sæJ9r nåk, te hofliqhid

kåst9r et^9n pæti" , så han, æ gal præst,
40 „mæn de tår ilyml o æ huw9tøw!" (Ag-

ger) o: det slider på hatten at være
høflig; „tak få din høfiihjæ, din ær tweti9

de ene" , Grb. 242. 263.

høflom, no. hjøflom de (Vejr.) frø-

huse og andet småt liøaffald.

høfork, no. hjøfårk æn -fårk (D.);

jøfårk æn -fårk (Agersk.; N. Slesv.);

høfårk æn -fårk (Bradr.); hyfårk æn
(Han h.) = rgsm., jfr. jærntyv.

høfrø, no. hjøfrø de (D.) affald af

høet i høladen; afkog deraf bruges mod
et hovent ansigt^ se Kr. VI. 377. 228.

høg, no. høq i hest. -i flt. høq (Vens.,

vestj., Søvind s., alm.); hø9k æn høJc
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(Sundv., Ang., M. Slesv.); hpq hak. best.

heqm flt. heq best. -9n (Tved) — 1) en

bekendt rovfugl, astur; hqj gor ene for

høqi ær øwdr hwot å' ham (Vens.) o: for

faren er overhængende ; han sir ud, som

han wå fåhn fræ ce høq (vestj., alm.),

undertiden tilfqjes: o te æ row el. te æ
hat el. te æ kukman o: sølle, ussel, for-

pjusket; „høq owdr høq!^' sa Hans Høq,

han skød æn høq (vestj.); der er høq øw9r io

høq å ijé'n høq (Vens.), jfr. hyrde s.7 19.53;

i visen : jeg var i hendes faders gård, med
høg og hund i hænde, Kr. 1. 165.5; høgen

var med til ørnens gilde, Sgr.VI. 226. 4;

ved Jesu kors råbte høgen: hug ham!
Kr. VIII. 374. 670 c, Sgr. I. 108.433; den

sagde til piovkarlen: skjær væk! Sgr. VII.

230.853; i ævent. omskaber trolden sig

til høg, Gr. GI. d. M. 1. 229. 232, Kr. VII.

32, Sgr. VII. 191, Efterslæt s. 136, jfr. 20

Asbj. 1.298; en h— kommer ud af træet,

da karlen slår på det, Sgr. VIII. 14; jfr.

navnet: gråben, grånakke til høgen, Ny-

rop, Navnets M. s. 127, se Sgr. VII.

52. 196 (Bornh.). — 2) leq høq å du
(Støvr.) o: lege tagfat; se kyllingehone.

— Jfr. Aasen hauk, isl. haukr; hone,

kok, kukkemand; fugle-, grød-, lure-,

skranne-, skronne-, svale-.
j

hø-gab , no. hjøgab et (Røgen s.) 30

luge til at forke hø ind ad; nok også:

jøgaf æn (vestslesv.).

1. høge, uo. høTc -dr -t (Ang.) more,

fornoje; a ska svar få, no hbkt 9 hin,

J. M. 67, nu huede det hende; jfr. plt.

hogen uo., Schulze, glæde, hoge no.

2. høge, no. høk æn (Ang.) morskab,

fornojelse.

3. høge, uo.

høq -dr -dd høqt (Thy; vestj.);

høq -dr højt højt (Mors; Sall., Øland);

høq -dr -dt høqt el. høt (S. Hald);

høq -dr høqt høqt (Lild s.)

;

hoj -ør -3 hop (Vens.);

hbj -9 -9t -9t (Søvind s.)

;

høq (Hundsl. s.) —
1) true med gebærder, med knyttet næve,

kæp el. lign. ; høq æ jæn (Thy) ; høj a

jæn (Søvind s.) true ad en; mo a slå

sårn a høqdr? (Lild s.) må jeg slå, hvor 50

jeg truer? do hbjdr nåk, mæn slgr wal
ene? di stu å hdJ9 æ hwarqjdr; wa
de jéj, de kam kaw fro 9, så hdj9 haj
hor9 nie hå^jdn (Vens.); „slår do som do

høger, så slår do den gammel kjæl-

ling, te hun røger!" (Fjendsh.); „slå te,

som do høger, kjøs kjællingen i æ row,

som do møder!" (Mors) hånlig udæsk-

ning; hun højt dannerkongen med sit

sværd, Kr. II. 289. 18. — 2) æ kre står

å høqsr å æ dor (vestslesv.) o: vogter

noje på dorene, f. eks. om efteråret, for

at komme ind; ordet hører måske ikke

herhen; stå å høq iJivdr æ æn9r, vogte

på, hænge over; di stær å høqar æt9r,

om di sku ii få nåtcør; va høqdr do
ætdr? (vestslesv.) hvad venter du, lurer

du på? kan siges til en tigger, som ikke

går, når han har fået almisse. — Jfr.

glds. høde, se Kalk.; Aasen hota, høta;

SV. hota, isl. hota; hødsel, hødsom;
hoje.

høgelærring, no. en enkelt slang

med korte tværstykker, indrettet lil at

hænge i et træ, som når en eg skal

barkes af (Ang.), se Hag. und. lærring.

-høgen, to. se kol-.

høgens brød, no. sammen med de

andre brød bages h— , et lille hårdt bagt

brød på c. to knyttede nævers storrelse;

hver gang man ser det el. rører ved det,

skal man sige : „ det er høgens biød !

"

derfor lægges det gærne på et lidet iojne-

faldende sted; bliver det muggent, skal

det ombages el. kasseres; falder det til

jorden, mister det sin kraft: at beskytte

husets fjerkræ for høgen (Lindk. s., hos

en familie, der er kommet fra Haderslev-

egnen); jfr. J. K. s. 198. 116: i Vestlåland

blev lavet en „høgekage", en lille kage

af den sidste dejg, den skulde sættes

sidst i ovnen, tages sidst ud, og spises

sidst; når den var lavet, satte en af

kvinderne en „klo" i den ved at stikke

alle fem fingre ned i dens øverste flade;

sålænge der var noget af den tilbage,

skærmede den for høgen; henvises kan

til Wuttke nr. 675, Liebr. Gervas. 244. 309.

høgenæb, no. høqnev et (vestslesv.)

navn til en slags kartofler, nok: seks

ugers askebladede.

høgeæg, no. høqek æn = flt. (vestj.)

i tim.: du har nok drukket h— , J, K.

198. 115 O: du kan intet tie med.

høgle, no. høqdl æn høqhr (vest-

slesv.) hylster af tækkehalm over en bi-

kube om vinteren.

høglig, to. \]iQkh] (Ang.) — „høg-
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(Vens.) hø-

-dr (Andst);

sidestykker

som", om hvad der er morsomt, fornoje-

ligt ; se 1 . høge,

hø-gulv, no. hjøqdl æn (D.); hjøwål
æn (Hmr.); høgol é hest. -gult el. -gdU
flt. -gol hest. -m (Vens.) — hølade.

høgulvtor, to. i udtr. hjøqaltgr høp
(Lb.) hø, som har afbræmmet, sidder i

høladen og er tort.

høgård, no. høgdr i

have, hegnet plads, hvor

sættes, Grb. IG. 15.

høhave, no. hjøhaw æn
jøhaw æn -dr (Agersk.) —
til en høvogn af tremmeværk

;
jfr. 1 . have,

lærring. ,

høholm, no. hjøhålm æn (vestj.)

et sted på engen, hvor det slåede græs
er spredt, jfr. holm.

høhylde , no. fijøhyl (Fjelstrup v.

Hadersl.)

stalden.

høhæg, no. hyheq æn (Lild s.); hjø-

hæq æn (vestj.) = liøkejs.

høhæs, no. hjøhéjs æn -9 (Søvind s.)

;

hjøhesd æn -r (D.); jøhæjs9 æn -r (Ager-

skov, N. Slesv.) — en ved gården opsat

høstak, hvori det hø sættes sammen, der

ej kan rummes under tag; se høstak.

høhøst, no. jøhøst æn (Sundv.) =
rgsm.

(D.) ; hyw o rarik som æn hikuv (Andst)

spøgende; han æ tåw torm hhw9 eH æn
law sow, Sgr. III. 43. 134 (Ås) ; de æ just

it fo de han æ så hyw, mæn han hå så

Ion no hidu, Sgr. II. 235. 808 (Grenå). ~ 2)
hojt stillet: æn hyw græjn (D.); do ka
sæt æ for o de hiw jpr fe æ nat (Andst).

— 3) med stærk lyd : æn hyw røst (D.)

;

han ær o æ hyw tdwnør (vestj.) om den,

høhæsserne 10 som er meget vred el. meget fuld. —
4) stor, betydelig, droj : æn hyw tal, pris

(D.); a hår et tidr hiw (Andst) så hojt

et kort som en tier. — 5) langt frem-

skreden mod en vis grænse : no ær at o

æ hyw tij (D.); ve hiw méja, hiw daw
(Andst); hyw lys daw, hyw åUr (D.);

wi hår hyw haw (Agger) havet går hojt

op på stranden. — 6) om vejret: lyst,

klart, uden skyer : hiw væjr (Andst) ; æn hy
hjald (s. d.) stænge o\er 20 væstsn, nor9n (Sundev.), blæst med klart

vejr; æn hyw synå'wst (D.) stærk blæst fra

sydøst med klart vejr. — 7) om hoj stand:

dæm, dær æ himst åp, di hå lænst o

fål (Andst); do ær vcel int a hoJ9 sta9n

å int a hoj fåræ'hr (Hanved s.), jfr. Fb.

Fr. H. s. 132, her dog nok rgsm. — 8)

tim.: tjenestefolkene ere blevne så hoje,

o : storagtige, fordringsfulde (Ang.) ; de ka
nåk wær, de haj er héw i da' o: vel-

30 tilmode, vigtig; hqj é no høw i hætdn
-hoj, no. jfr. Mb. hioje; kalve-.

høj, no. se hynde; uo. se høge.

1. hoj, udrbso, hijj el. hoj (vestj.) ; hoj

(Vens.) — bruges, når man af van-

vare støder på en, = om forladelse!

se 1 . hov 2 ; også for at vække Qærnere

slående personers opmærksomhed kan

råbes: hoj hoj! (vestj.), se 1. haj.

2. hoj, to. høip itk. -t flt. høw (Vens.

;

(Vens.) vigtig; hiw o æ hat (Andst), hyw
i æ sin (Lonb.) o : storsnudet ; han wd ve

æn hyw sin (vestj.) o: meget vred; han
æ hlow9n nåt hyw i æ røk (Herning s.)

o: overmodig; hijw æfår o law æba'q,

lisom di Læjstsn drærid, Kr. VI. 327. 108
O: de har ikke råd til at føre storheden

igennem; han er hoj bag til, ligesom

Skodbjærggård kat, el. how æhå'q, som
S.Hald, Søvind s.. Hads, Bj. h.); %m; 40 Holdt kat (Herning), Kr. IX. 109. 158. 161

;

flt. hyw (D., Sall., Agger); hiw flt. hiw

(Andst, Torrild h.) ; hyj flt. hy (Agersk.)

;

hyg itk. hot flt. hy (Gram); hy itk. hydt

el. høt, flt. hy (Ang.); hyj itk. høt flt. hy

(Bradr.); komp. og superl. hyw9r hymst
(Mors) ; hymst (D.) ; høw9r héw9st (Vens.)

;

hyr9r hysst (Agersk.) ; hyr hygdst (Gram)

;

hy9r hydst (Bradr.) — i høw maj, kun,

trej; mqj,, kwdn er héw; trejd er héwt

(Vens.); æn hyw hus, æ hus æ htjw; dtsohærri hæstr; htsk. hoch; mnt. boge no.,

han æ hyw æhå'q (vestj.) o: har store

tanker om sig selv, jfr. Kr.Almuel. II. 81

;

høw i roqdn (Søvind s.) overmodig; a dar
stor o hyw væk (vestj.) o: på vid gab;

gor sæ hy (Valsb.) o: gore sig vigtig;

få noget om hyw (vestj.) få noget løftet

i vejret, se overhoje; do æ how, mæn
de æ mjæst fccephdw, Sgr. II. 59. 320, se

vis to. — Jfr. Aasen sv. høg; isl. hår

æ hijw (D.); æt hyj hus, æ hus æ hyj

(Agersk.); et hyj hu9s; æ hu9s æ høt

(Bradr.; Nustrup, 0. Linnet). — 1) ud-

strakt i retningen opad: æn hyw træ, ton

Sch. Liibb. ; eng. high; se hojt; vælling;

himmel-, kjæp-, knæben-, pette-, pyk-,

rangel-, skid-.

3. hoj, no. Jiøw i hest. -/ flt. høu> hest,
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-9n (Vens., S. Sams; Heil. h., Halling,

Gimming); hyw æn hyw (Mors, Salling,

vestj., D., Rødd., N. Slesv.); høj [æn]

højsr (Fjolde) ; hyj æn hy (Agersk., Mel-

lemslesv.) ; hyg æn hy (Gram) ; hyj et hy

(Branderup; Brader.) = rgsm. ; en lille

banke; i Angel siges for hoj altid bjærg

men ordet er alm. i egennavne : , Lussy

"

Lus- el. Lushoj; „Bussy", Buskhqj, „Mejl

hy", Mellenihdj osv. ; i stedsnavne i Jyl

land går -høgli over til -e, se^U. Bland

I. 233 flg. ; lo kæmpehoje på Søvind mark

hedder Grbihøw og Loi^sihøw flt. , uden

at det kan indses hvorfor; en bakke,

som hedder Skræwhøw, er ved en kløft

delt i to ; i Sah^høw leqa dér i cemp

hdgrawa mé 17 puj gul, men no om tipr

é dér en trøl i høw9n (Vens.) ; é héw
(Vens.) et lille opkastet skeldige; ordet

fra Fjolde betyder kæmpehoj; dæsom ol

høw war ijéj høtv, se Kr. IX. 2 1
1 ; — i htije

bor efter sagnet underjordiske, bjærg-
folk. ellefolk, trolde, se J. K. 26 1 .9, 275.40,

303. 1, 234, Kr. Sagn I. 3, II. 36. 141,

jfr. Sande, Sagn I. 11; Hartland, Science

s. 127; smede (s. d.) og harpespillere,

Kr. Sagn II. 3; i festtider, især julenat,

står hoje på 4 pæle, og der er musik

og dans, f. eks. Kr. Sagn. 1. 1 9. 76, 59. 260,

64. 272. 274, 98. ,380; Arne, Slagelse s. 28;

Møller, Bornh. s. 12; på gloende pæle,

Kr. Sagn I. 67. 277, 76. 302, 81. 315, 123.

467, 127. 484, 145. 541, 165. 604, 177. 640,

192. 703, 198. 725 %., 201
; på 24 gloende

pæle, Kr. Sagn I. 198. 730; på fire fødder,

Kr. Sagn 1. 201. 749; på fire guldpæle,

sts. 187. 683, 200. 201 ; på sten, Kr. Sagn
II. 25. 91 ; under den løftede hoj ligger

store skatte, og hojfolket danser, se f, eks.

Thiele II. 216-19. 234, Kr. III. 3. 35. 46,

IV. 14. 20, VI. 9. 12, VIII. 1.4. 6. 7, 5.8, 8.20,

18. 40; homn læt sæ om awt9n9n som
dæn stad opo fir stålp9r, å dæ hu kom
ed læs gilfålk dær ud fræ, å dæ wa
mosdkantW9, å di ku båd9 hør dæm å

si dæm, å dæ wa som, dæ haj wåt en

å fo en dans, mæn så ku di it kom
dæfræ fåddn (forend) di dånst awød om,
Kr. IX. 235 (Gjerlev h.); spil i en liOj,

Kr.VIII.145.257, — jfr. fremdeles Gr. GI. d.

M. I. 86, 11.217, III. 92. .51, 144; Sgr. II.

107.473, J.K. 119. 1.5, 153.276. 41, 339.

346. 31; V\^igstr. I. 132. 166. 225, II. 205.

260.345: på „guldstottor", ,guldpelar"

el. , guldstolpar "; Sundbl. 137, Hofberg

s. 24, Gavall. Wårend I. 18. 159. 490, II.

300.452, spil; Mhoff293.2, sign. Maurer,

Isl. S. s. 5, Sande I. 23. 93, Tvedten Sagn

78, Arnås. I. 23. 32, Nicholson Yorksh.

83, Hartland Science s. 144, Fairy T.

s. 135; — en hoj står i lue, Kr. Sagn I.

151. 555, jfr. Vang, Reglo s. 13; hojen

gløder mod ondt vejr, Kr.VI. 25.34, står

10 i lue i tykt vejr om sommeren, Kr. VIII.

13.32; i hojen kan hores larm, f. eks.

Kr. Sagn I. 1 2. 47. 60. 70. 73 flg., 65. 275, se

kiste; tale i hoje, Kr. Sagn. 1.396. nr.77; når

der går en gloende stang mellem to hoje,

deler bjærgfolk deres gods, Kr.VI. 294. 407,

se jærnstang; msker og dyr kan hcijtages,

se spise; de kommer aldrig tilbage, Kr.

Sagn 1. 107. 415, 204. 70, 396. 89, 401. 8;

I

en kristen kvinde, som er stjålen, er

20 bjærgmandens kone, Kr. Sagn 1. 330.97.98,

340 flg., jfr. Sande I. 96. 104, Nicolaiss.

Nordl. IV. 10; kommer de tilbage, er de

tit „sære" (s. d.), Kr. Sagn I. 228. 824 flg.,

Thiele II. 215 flg., Gr. GI. d. M. I. 147. 185,

jfr. Sande II. 203; karl og pige el. pige

alene maler på kværn hos de underjor-

diske, Kr. Sagn 1. 6. 20, 332. 100, 336. 10. 12,

Thiele II. 204 ;
pige ælter dejg, Kr. Sagn

I. 331. 99; hojtagen brud, Kr.VIlI. 21. 43,

30 Thiele II. 218, jfr. DgF. II. 105, Kr. 111.

52. 69-71, IV. 15. 20. 21. 36. 408. 641, VI.

12. 22. 29, VIII. 19. 41, 21, IX. 226. 65,

Sgr. II. 203. 791, XI. 79, Kr. Anholt s.

70. 151, J. K. 344. 23, Møller, Bornh. s. 42,

Tvedten 22. 48. 61. 65. 67, Skytts h. 89;

Geijer Afzel., Folkvisor nr. 1 , Grimm K. M.

nr. 39. 2 ; hund løber i hoj, Kr. Sagen I.

460; et barn bringes ud af hojen ved

at der blæses 3 torsdage for sol står op
40 i oldermandens horn med ti'usel om at

jævne hojen, J.K. 273. 33; en pige manes
ud af præsten, J. K. 150; jfr. Faye s. 13.

34, Asbj. III. 14. 16, Storaker s. 109,

Sande I. 14, Skytts h. s. 90, Hofberg

s. 26. 53. 146, Wigstr. II. 88, Båckstr. 111.

nr. 63. 64, Arnås. I. 26. 53. 58. 193. 517.

569-70. 603-4, Yngl. Saga kap. 15, Grimm
Myth.^ 905; sign. den mærkelige for-

tælling hos Øverland, Fra en svunden
60 Tid s. 10 om den bjærgtagne piges rets-

lige vidnesbyrd, samt fortæll. Sm. Medd.

VI. IV. flg., Norsk hist. Tidsskr.2- j 553
(fra år 1775), II. 141 (1793); se endnu
Folkl. Rec. II. 113. Grundtv. Tjust s. 16,
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jfr. skifting ; — hoje bliver fredede, Kr.
Sagn. I. 53.239, 79.311; hojen må ikke
plqjes, el. ikke plojes for nær, end min-
dre jævnes, derpå følger kvægsyge, ilde-

brand, ulykke, se Kr. III. 4. 223. 313, An-
holt V. 70. 149, Kr. Sagn 1. 1 20. 459, 1 70. 623,
Thiele I. 1 74, J. K. 1 1 6. 257. i, 420. mi ;

jord taget derfra, må føres tilbage, Kr. Sagn
I. 102. 394, 152. 561, 171; det samme

Æv. 240, Gr. GI. d. M. II. 24. 1 57, J. K.
Ævent. I. s. 37, Thiele I. 9, Asbj. II. 120,
Janson, Folkeeventyr nr. 3, Cavall. Ste-

phens, Folksagor nr. 10, jfr. Saxo VIII.

s. 151 om Gyrithe, Weinh.Volksk.il. 367;
prinsen begraves levende (s.d) i hojen med
den døde, men slæbes ud af en ræv, Gr.
Ævent. 1.62; - ellefolks dans på hoje,

Kr.Sagn I. 193 nr. 46, 259.897.99; men-
gælder gravede møntørv sts. I. 151. 557; 10 neskers dans på h6je ved fester, se
sten sts. nr.558, 164.600, 167.611; den,
som graver i højen, tager livet af sig

selv, sts. I. 152. 559,562, se hænge sig;

når der graves i hojen, vil Jællinge brænde,
Kr. Sagn I. 253. 883 ; en hoj må ej jæv-
nes. Møller, Bornh. s. 34; hoj løftes i

dal af bjærgfolk, Kr. Sagn. I. 438. 04;
bjærgm anden bliver gjort husvild af bon
den, som kører hans hoj bort, Kr. VIII

Feilb. Bondeliv s. 32, Kr. Almueliv IV.

76. 194; dans om hoje Kr.Sagn I. 286 øv.

;

hoje, som nævnes danserhoje, Kr. Sagn
I. 169.618 (0. Brønderslev s.), jfr. C. A.
Holmboe, Om Dandserhauge, særtryk af

Norsk Vid.-Selskb.sForh. 1864, hvor adskil-

lige „Dansarhauge" nævnes i Norge, og
der s, 5 fortælles om en hoj ved Hegge-
lands kirke, at folk St. Hans aften val-

32.61, Gr. GI. d. M. I. 145. 182, 152. 196; 20 fartede til den: .efter at have forrettet
fårene må ej græsse på hojen, Kr. Sagn
I. 169. 617; der må ej tojres på den,
sts. I. 393. 82, 400. 6, 408. 22; ej hugges
ris på den, sts. I. 397. 92, II. 33. 125; ko
slået med et ris, hugget på en hoj, falder

død om, sts. I. 408. 21 ; der må ej holdes
gilde på hoj, Kr. Sagn I. 152. 560; den,
som kommer hojen nær el. sover på den,
flyttes fra den, Kr. Sagn. 39 1 . 70 flg. ; se

sin andagt gik de til den lige ved kirken
liggende bedehaug, sluttede en kreds
om denne og dansede rundt om haugen,
idet de holdt hverandre i hænderne.
Efter dansen gik hele følget ned til

elven og badede sig og hermed var hele
kuren overstået"; — se *danse; selv-

morder begravet i hoj, Kr. Almuel. V.

112.324 25; i en stedremse: Øsløs hyw.
i det hele taget herom Kr. Sagn I. 151 30 Kr. IX. 127. 329 (Han h.); jfr. sv. hogj
nr. 37, 156 nr. 38, 160 nr. 39, 168 nr. 40;
jfr. Arnås. I. 278. 480— 83, Henderson
s. 278; bjærgfolk fordrives fra deres hoj,

Kr. Sagn I. 429 flg. ; se færgemand, kirke-

klokke
; hyrdedrengen må ej komme hojen

nær, hvor trolden bor, Efterslæt s. 109; —
ligefrem offer (s.d.) til hoje, stene, hvilket

omtales Haukenæs I. 127, 11.64, Storaker
54. 55. 66. 97, Sande I. 4. 69. 70, Arna-
son I. 663-64, II. 46. 53, Hagemann s. 62, 40 lev h.).

Aasen haug, isl. haugr hak. ; 2. bakke,
bjærg, dojs; bavne-, elle-, galge-, grav-,

gron-. Hvils-, kjæmpe-. Løg-, mave-,
skide-, thing-, treskjels-.

hojagtig, to. høwacd (Vens.); Jiøt-

el. hjwajt9 (Mors); hywawtd (vestj.) —
temmelig, altfor hoj; de bowr er høwacd,
nie ka hotd ene ng å horn te' (Vens.) ; et

pa howajtd stæj9, Kr. IX. 249 (Fram-

Qvigstad 58. 1 12. 1 15, Mélus. IL 26, Lang
Myth, Rit.Rel.1.96.97, Cust.&Myth.223-
24. 230 (Grækenl.); Amer. Folkl. III. 298,
Folkl. Record V. 130 (Nordam. Ind.) ; Folk.

.lourn. I. 227 (til klipper), er det vel tvivl-

somt at der findes minder om, se dog
J. K. 403. 1331 (Sælland) ; et offer af kærne-
mælk, Kr. Sagn I. 282.941 (Låland); —
da troldkvinden spilder jord af sit for-

hojbenet, to. høwhjænt (Vens.);

høwhindt (Søvind s.); hybens (Mellem-
slesv.) — 1) = rgsm.; i h— stut; ikke

om mennesker (Vens.). — 2) fig., stor-

snudet (Søvind, Mellemslesv,).

Hojboer, no. person, som boer i

Hojen (s. d.); „Høwboeren ræst vester

'a strajen mæ klæp . . .", Jyd. I, 91. l.

hojbordende, no. øverste bordende;
klæde, så opstår der en hoj, Kr. IV. 51, so , syng dem tæt unner winneren ve høu
VI. 39, VIII. 72, Sagn 1.211. 782. 83, Thiele
II. 37 flg., jfr. lufvante ; — kongedatteren
sættes ind i hojen med hund og føde,

mens kongen er borte, Kr. V. 62. 68, Kr.

bueræend i baselgån". And. Bars.

hojde
, no. hywd9 æn (D.) ; lioipd

æn (S. Hald); højd9 æn (Søvind); hy et

(Ang., Sundv.) ; hyda æn (Gram) = rgsm.

;
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<B ton hår æn gråw hywdd (D.); æn al

i æ hj (Sundv.); se hojelse.

-hojde, se kol-.

høje, no. se hø.

hoje, uo.

hyw -9r -9t hymt (D.); hiw (Andst);

hyto -9r -9d -dd (Thy); hywi nt. ft. tf.

-9r (Sall.);

iiéw -9)' -9 høm (Vens.);

Kow -9r -9t homt (Agersk.; Lb.);

how -9r -9 -9 (Valsb., Ang.)>;

hy -9r -9t -9t (vestslesv.) —
1) løfte i vejret, hæve: hhw hå^jm te slaw

(Vens.); de hywdr æ wan i sæjs stun o

ev9r i sæjs (D.); de hy9r æ vær (vest-

slesv.) det blæser stærkere; æ wan he-

gyn9r o hyw sæj i æ p, de hymr æ vin

(Lindk.); how æ hoi, ce præst korner!

(Ang.); om genstande, der ved spejling

løfter sig i frastand (Agersk.); æ la9nio

homr (Ang.) jordsmonnet hæver sig, se

for-. — 2) pynte, de war em su9r høm
(Vens.), ikke synderlig pyntet, pænt til-

dannet; homr sæ (vestslesv.) pynte sig;

hon é we å héw se; a ska ha me hbwd

en a ka go me' de; siger et barn f. eks.

mere end det må, wel mudn jan héw
we 9 o: pynte på det (Vens.). — 3) o

hyw: at sætte sejl til; at slæbe våddet

ind (Holmsl. klit); ligeså Sall., se hyvvi-30

mand. — 4) løfte hånden el. andet med
trusel, ialtfald for nogle målarters ved-

kommende: han how9t a mæ mæ æ hån,

æ øws (Fanø); hyw mæ æn kæp aj

(Thy); how æt9r el. ar jæn (Agersk.);

hertil endnu : han holt op i æ how (Ager-

skov), han standsede, mens han hævede
hånden til slag, om en uudført trusel ; dær i

æ somti9r lånt fræ how te now (vestj.) o : fra
|

trusel til gerning el. slag; jfr. 3. høge, der«
kunde synes blandet med former herfra.

|

hojfarverød , to. héwfar9røt itk.

(Vens.) hojrød; får én snes pr sin war 9

så bruq9l9 me høwfar9rø hus, no sic9

mé nest9n ene onc en sot (Vens.).

hojfylde, no. høwful (Vens.); hijw-

føl (Mors, Hanh.) — vi går i h— , ved
h— , det er i h— , wi hor høwful (Vens.)

'

vi har fuldmåne; også fig. om hojtfrugt-

sommelige kvinder, om stærkt berusede so

msker; hon el. haj er i høwful (Vens.);

a æ gow i hywføl (Mors) kan den und-

skyldende sige, der skænker i el glas,

så det løber over.

hojeloftsbro, no. svale langs hoje-

loftet, den øverste etage i et hus, Kalk.

II. 350; den første du møder på hojen-

loftsbro, hende skal du give din ære og

tro, Kr. V. 63.

hojelse, no. hømls æn hest. -9n

(Vens.); hyw9ls æn (vestj., Mors, Sall.);

hy9ls et (Agersk.) — hojde ; hon æ grornn

åpå høw9ls9n, men hhc åpå træq9, ikke

i drojden ; haj kr åpå min hømls (Vens.).

Hojen, no. [Héiwi hest] (Vens.)

Gammel Skagen, ligger Va mil vest for

Skagen, „der va strantj en engelsk skon-

nert vesten for Høvvi", Jyd. I. 91.1.

hojer, no. flt. se hode.

Hojer, no. Hdw9r (D., vestslesv.),

en by i Vestslesvig; „ældre Høthær, der

hgger på en flad isoleret hojde, er flt.

af hunkonsordet h65, hojde", U.Bl.1. 192,

med henvisn, til Leffler i Ark. f. nord.

Filol. I. 273; se Hojering.

Hojering, no. Homreri æn -9r (D.,

vestslesv.) person fra byen Hojer; di

Hdw9reti9r pons er berdmte, de ær et

pons, de æ knus9r9r, kaffepunsene, som
skænkedes der, havde ord for at være

særlig store og stærke, to kan slå en

mand under bordet; jfr. Ballum.

Hojerup, no. HdJ9rop (N. Slesv.)

en kirkeby mellem Ribe og Åbenrå; da

kirkearbejdet uafladelig blev forstyrret,

råbtes der om natten: „hojere op!"; så

blev byggepladsen flyttet op på bakken

og kirken fuldført, jfr. Mhoff 542. 547 med
samme sagn om Hørup på Als.

hojere, to. se 1. hoj to.

hojest, to. = rgsm. ; i de hymst
(D.); „så sku mænnen ha en bette kaffe-

knejt elle høust tou", Yuelb. s. 51 ; se

1. hoj to.; aller-.

-hojet, tf. se op-.

hojfolk, no. høwfålk flt. best. -an

(Vens.) beboere af hoje : nisser, trolde

osv., se Kr. Sagn I. 3, 2.

højhalset, to. hywhals9 (Agger) ; høw-

halst (Vens.) — rgsm.

højhellig, to. bruges om kirkens

store festdage: i høw hæh da (Vens.);

æn hywhæb daw (D.); „ve yweltih, å

son te høwthælle daww", Jyd. 1. 39. i;

æn høw hæh daw, flt. høw hæh daw (Sø-

vind s.); æn høt hæh då (Thy).

hojhjærtet, to. hyjqt9 (Vlb.) over-

modig.
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hojhovedet , to. hbwhwbt (Vens.)

= rgsm., om træskosom, i modsætn. til

hrehwdt.

hojhælet, lo. hywhæht (D.) = rgsm.

;

min stowl é sd héwJiHt (Vens.) ; også fig.

:

begge vilde gjerne have sig en h— snaps,

Sgr. IX. 32 o: drikke sig fulde.

hojkant, no. „begge (våd) bruges på
dybet imod havkanten, som Furboen kal-

der fjordgrunden", J. Saml. I. 395.
hojkjæppet, to. [hykæpø] (Als) kæp-

hoj, se J. Saml. VIII. 271, jfr. Nyrop, V. Sk.

s. 73 anm. ; se visnæset.

hojklamperet, to. ét pa héwklam-
j)9rdt trce'skic (Søvind s.), træsko med
hoje klamper, se klampe 4.

hojklæde, no. héwklé é (Vens.) et

stærkt stivet torklæde, som blev bundet
ned over ojnene for at skygge for solen

;

enderne af det faldt ned over nakken. :

hojlig, to. ht/tffb (D., vestj.); h—
nak = wal hyw, temmelig, altfor hoj.

hojlys, to. = rgsm. ; de ær hijw lys

då (Agger); ve hylys daw (Ang.); vé

høw lyws daw (Søvind s.).

hojlærd, to. = rgsm.; i tim.: a er

ikke så h— , a er født i Tebstrup hjor-

hus, Kr.Ordspr. s. 514, T— er i Ousted s..

Vor h.

tale (Veji'.); væn de reajs komør te h—
(Agersk.) til endelig afgorelse, rettergang,

ligeså Mors; se hojmand 2.

hojmåltid, no. hywmoltid æn (Thy)

;

hjw- el. hywmoUi æn (Lild s.) — hoved-
måltid ved gilde, måske især ved jorde-

j

færd; retterne for en snes år siden var

j

i Lild s.: suppe, peberrodskød, fisk, steg,

I

rødgrød, kage; istedetfor rødgrød brugtes

10 også, især tidligere, „hvid grød" o: kold

risengrød, formet i kopper el. fade; se

Jylland s. 374.

hojne, uo. héw^n Mwn9r hbwdnt
(Vens.) — rgsm. ; wet do ene hømn puaru
dj9 met hu9? også fig,: de ka nåk wær,
hqj hømnt sh i sæd, sin haj Mt de; di

høwn9 dem o: går frem i velstand,

-hojning, no. se for-.

hojpræst, no. hypræst æn (M. Sles-

vig, Ang.) kaldes sognepræsten, pastor

primarius, hvor der er to præster ved
en kirke ; den anden kaldes jævnlig æ kap9-
lå'n el. ympræst.

hojpuUet, to. hijwpåU (D., Agger);

høwpdld{ Vens.) = rgsm. ; æn hywpåld hat.

hojre, to. y^øe^s (Søvind s.) ; hyw9r(D.,

vestj,, Agger); høw9r (Yens.); %9 (Brande-

rup) ; hyr (Emmerlev, Ang.) — rgsm., mod-
sat venstre; h— hån, sij (Agger, vestj.,

hojlar, no. howlgr (Lysgd. h.) stan- 30 alm,) ; æ hyw sij, Ujm (Agger) ; dæn hydr
kelben; ordet er sagtens omdannelse el

misforståelse af howdrlgr, jfr. remsen i

Vens.

:

Jiæjli, hæjli, høwslgr,

sæj me, hwa mej hjg yor,

hæls skat do mest det høwd Igr,

således siger hyrdedrengene, når et dyr
er løbet bort for dem; se 2. hejle.

hojmand, no. — 1) beboer af hoje

;

han (N. Slesv.) ; han hår æn venstsr o æn
hywsr (D.) er kalveknæet; pd høwd si

(Søvind s.); „wæ do, hons do hor åpå
høwdr hol, næ do go frå Hjørsri å te

Løkdn å t9bgq ijé'n?" svar: „fem feysr!"
— om det politiske parti bruges: hojrs

(D., Agger, Søvind s.) ; alm, „hojremand",
sjældnere hømmaj (Vens,); også: hojra-

atvi'cs æn -ar, hojrahlå e best. -hlås,

i kæmpehojen boede en h— , som \Siriohojr9kandida-t i best. -dn flt, -9r, hdjr9

parti'c é -9r, hdjr9rejæ'r9fi æn-9r (Vens.);

den, som man vil vise ære, lader man
gå på sin hojre side; da præsten med
sin kusk væltede i møddingpølen, udbrød
denne: jøs9S, får, a leq9r o æ hym sij!

Sgr. II. 85. 412; han sir ud, som han gek

ve æ hyw9r sij a si sjæl (vestj.)
;

jfr. kjon,

kejte; for at undgå en ligskare, skal man
gå på hojre side af vejen, Kr. IV. 247;

sonar man tager hojre træsko, ærme, hose
osv. først på, sikres man mod trolddom

(Djursl.), jfr. Thiele Overtro nr. 212, J. K.

410. 1363; sætter bruden frem den hojre

fod, så råder hun over manden god,

meget afholdt af beboerne, Kr. VIII. 383.

693, Sagn I. 29. 132. — 2) øvrighed; vi

ær ål qdams bon, nær de kom9r te hy-

mans tal (vestslesv.) o: når man stævnes

for retten, er der fejl ved os alle (?), se

Adam; hojmålstale.

hojmiddag, no. hyu>méjd9 (Vejr.)

bestemt kl. 12; kan man træffe, om godt

hoj-middag . . ., Kr. IV, 76, no o: når

kl. er rigelig 12.

hojmælt, to. høwmélt (Vens,) =
rgsm.; se hojrøstet, hojtalende.

hojmålstale, no. hywmolstål æn
(Vejr.); hymålstal (Agersk.) — hojrøstet
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men sætter den brudgom hojre fod fram,

så holder han konen i tojle stram, Thiele

Overtro nr. 356 ; om betydn, af hojre og

venstre i overtro se Grimm, Myih.^- 628.

1083 flg., 1149. 1193, Strackerj. 11. 18,

Wuttke regist. under linke seite, rechts,

Black s. 186, Tylor Urgeschichte s. 168

(Fidschiøer)
;

jfr. Aasen høgre, isl. hoegri;

henføres til isl. hægr, bekvem.

hojeste ret, no. hømst ret, men
alm. „hojeste ret" (Vens.) = rgsm.; under-

retten kaldes blot ret9n.

hojskuldret, to. høwskohrd (Vens.)

= rgsm. ; se skulderbrok.

hojstammet , to, høwstanw (Vens.)

= rgsm.

hojstjærtet, to. hystjatd (Ang.) egtl.

med halen i vejret; ubeskeden til trods

hojreblad, no. højraUaj et (Søvind to for fattigdom

s.) = rgsm., se hojre.

højrehåndet, to. hywarhåm (vestj.)

;

hyrham (Agersk.) er den, som ved ar-

bejdet med spade el. le sætter den hojre

hånd forrest, mods. venstrehåndet ; den

ene båd, hvormed pulsvåddet drages,

kaldes æ hymrhdnør (N. Sall.); jfr. kav,

kej, kejhåndet.

hojrelår, no. se 2. hejle, hojlår.

højstærede, to. hojstærødd (Søvind

s.), kan i tiltale bruges ironisk.

hojsule, no. høwsyl æn -syhr (Heil.

h.) en sule, som støtter, Lyngby: „efter

besked fra Nibe".

hojt, bio. héwt (Vens.) = rgsm.;

snak, lic, iérik høwt (Vens.); howt åp
(Bj. h., Hads h.); héwt (Søvind s.); héwt

(Hundsl. s.); hét hétdr hbtdst el. hymst
hojrem, no. hywrem æn (Mors) en 20 (Mors) ; hot (Agger) ; de æ hot dp, kryv

tværbjælke i ladebygningens tømmerværk,

lavere end hanebjælken, kaldes også:

huw9rem.

hojremand, no. hojraman æn (D.,

Agger; Søvind s.) en mand, som hører

til det politiske hojre.

hojreplakat, no. hojraplakp't æn -dr

(Vens.) flyveskrift, udg. af det politiske

parti hojre; a hb fdt sd mand hojra-

plakg'tar, de a hb ndk å strø (el. strøj)

djd swen mé i 14 daw.

hojre-rede, no. hojrare æn (!) (Vens.)

sted, hvor hojrepartiet er i flertal, frem-

medord; Hjbrdri er ene nær sgnt én h—
ilywal, som dej hb fori wat.

hojrygget, to. hywrøqd (Agger) =
rgsm.; i hjwrøqd stul (Vens.).

hojrød, to. høw rø (Søvind s.); hyw
rø (Agger) ; høwrø el. -røj_ flt. -rø (Vens.)

= rgsm.; i høwrø hus (Vens.).

højrøstet, to. høwrøstd (Vens.) ; hyw-
rdst9 (Agger); hyrøstd (Ang.) = rgsm.;

se hojmælt.

hojsat, to. velhavende; da han kom
til R., var han allerede en h— mand,
Kr. IV. 34.

hojskole, no. hojskuwal æn -9r (D.,

Agger) ; hdJskow9l æn -9 (Søvind s.) ; høw-
skul æn best. -skol el. -skwbl flt. -skuhr,

hot dp; a leq9r hdt9r mæ æ hum (D.);

hot e\. hiwt t9væjrs; himr dp; hiwdst el.

h6t9St åp (Andst); han æ høt d9p (Bra-

derup); i en gåde om regnbuen: hot om
hot om how, krom læ sæj bow; ja, de

æ omh fat! ka do gæt 9t, så md do

leq ve mæ wm"^.' (vestj,); „no bløu Niels

jo høu vre", Yuelb. 25 o: meget vred;

se 2. boj ; kig-,

hojtalende, to. hywtdlin (Agger);

høwtåli (Vens.) — rgsm. ; se hojmælt.

hojtdags, bio, høtdaws (Mors) hojt

op på dagen.

hojteridoj, udrbso. hejda; hdjt9rkldj,

de æ sd moj som gomå'rn i Smæjaq9r
(vestslesv.) tim.

hojtid, no. høti æn best. -9n flt. -ar

(Vens,); høtti æn -9r (Agger); hoti æn
(Vejr.); hdt9 el. høt9 æn (vestj., vestslesv.);

iohøt9 et -r9r (Agersk., Bylderup); højti æn
(Søvind s.) — 1) fest; en af de store

hojtider, jul, påske, pinse (Hmr., Vejr.,

Vens.); te høtian ska mé bdd9 hrøq å

baq å tow klæ9r d ha bl teti jo rent

(Vens.) ; bdq te hop (Hmr.) ; imbd høtirn

(Lild s.); bryllup, barselgilde, begravelse,

opskør (Lindk.); andre selskabelige sam-

menkomster se bojle, gilde, stue; bin-

delse-, bøste-, høst-, indbindelses-, jule-.

alm. dog hojskul (Vens.) = rgsm.; ^,w 50 karte-, muse-, rejse-, rug-, skage-, sko-.

jo imn o hojskwml sam9l!" så dæn
jæn tyw te dem nd9n (vestj.) o: i tugt-

huset; hdjskulfåstqJ9r i; hdjskullær9r i

(Vens,),

skole-, slut-, spille-, spinde-. — 2) bryl-

lup (s. d.) (nordvestl. Slesvig, Bylderup)

;

i Jylland s. 371 findes „hyrt", der siges

at skulle være = hojtid, bryllup
;

jfr, kost.
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— 3) i tim. ska dær vær hotd, så la

dær vær }idt9 (D.) skal der være gilde,

så lad der være gilde; de ka nåk vær,
a kom te h— ve' ham (Mali), enten: kom
til at gore fortræd, el. blev udskældt;
jfr. htsk. hochzeit, „kirchenfest, nament-
lich weihnachten, ostern, pfingsten, aller-

heiligen, sowie weltliche festlichkeit, dann
festliche lustbarkeit, endlich verehelungs-

al komme fra sagen; han ga et høk (S.

Hald) o: flyttede sig ubetydelig ; se høkke.
høkejs, no. hjøkæjs æn (D.); jokæjs

æn (veslslesv.) — en høtyv, en stang

med et stykke jærn på enden, forsynet

med én modhage, hvormed høet plukkes

ud fra laden, når det skal bruges
;

jfr. hø-

hæg, -krog.

Høkelbjærg, no. de døde skal have
feier% Weig.; mnt. hochtit Sch. Liibb.io penge med i graven for at kunne komme

hojtidelig, to. hbjtid^h (Søvind s.) ! forbi Høkdlhjæra kro [Heklabjerg], jfi

rgsm. ; fremmedord.

hojtidsaften, no. høtisawtm æn -ar

(Lild s.); høtisau'tdn i best. -* flt. -dr

(Vens.) aftenen på de store festdage;

dæh jémst tij, jén ku loæ wes apg å wæ
jemr, tvår dm høtisawtansr, især ywl-
awtan (Lild s.).

hojtidsdag, no. hottisdå æn -daw
(Agger); høtisda i best.

(Vens.) == rgsm.

hojtidskage, no. [hotiskåq] (vestj.);

når bruden kørte til kirke, havde hun et

battistestorklæde, der var syet til det

samme, og det var fyldt med , hottids-

kage ^ Hver kage var skåret i en tre

snit, og så sad hun og gav det ud på
vejen til fattige folk . . . , der stod langs

vejen og sagde ,giv mig hottidskage !

"

Kr. Almuel. IV. 66. 174. 175 (vestj.).

hojtidsklæder, no. hottisklæjr flt.

(Agger) =: rgsm.; jywlda' wel a i min
høtisklcear, kaldes også: sot klæar (Vens).

hojtidsoffer, no. hétisåfar é best. -3

(Vens.) offer, som ydes præst og degn
hojtidsdage: jul, påske, pinse, på alteret;

høtisåfdrd e hløwan awløst (nyt for åløst)

mand stedr no cm daiv.

hojtidsbrug, no. om hvad der pas-

Hekkenfelt, naboskrog. En by af navnet
findes i Aller s. ved Kristiansfelt ; i en
byremse: di Høkdlhjæra tral di flyw9r
dw9r ål mæ æn liU borsn pin te di Vin-

drupør kvin, Kr. IX. 132.351.

høker, no. høk9r i best. -/ flt. -dr

(Vens., Agger); høkdr æn (D.); høkar æn
-9r (Agersk.); hdk9 æn -r9 (Sundv.) —

dawi flt. -o?a«^ 20 alm. benævnelse for købmændene på
landet ; deraf: -hotik æn, -hajal æn, -ivuwr

flt. varer (Vens.); jfr. htsk. hocke, ,klein-

verkaufer roher esswaaren", Weig.; mnt.

hoke, hoken, hoker Sch. Liibb.: jfr.

kjøbmand, krodener, kræmmer; spæk-.

høkjøren, no. i tim.: Kalslund hjø-

kjøren og helvedes pine får aldrig ende,

Kr. VI. 342. 199 , se mogkjøren ; der er

så meget eng til byen.

30 høkke, uo.

høk -dr -9 -9 (Vens.);

høk (Lild s., D.);

hyk -9r -9d (Mors);

hø9k høkdr høk9t (Agersk.; Ang.,Vlb.

;

Bradr.) —
skifte siddeplads, flytte sædet el. flytte

sig i sædet: a høkd no hen åpå betiki

(Vens.); høk dæj læipr åp (D.); høk sæj

i æ sæd (D.); høk din stml læt^dr fræ
ser for hojtiden ; de er ene hruq9h å go 40 how9r (Lild s.) ; se å høk ic d (Vens.)
-/ sont klædr te hdtisbruq (Vens.).

højtravende, to. hywtraic9n (D.);

hywtrawin (Agger); høivtraw9n (Søvind

s.); høictraivi (Vens.) = rgsm.

hojtyk, to. hywtyk (vestj., Agger);

hbwtyk (Vens.) — hojfrugtsommelig.

højvande, no. hywwan{k^^eY, vestj.)

;

høwwan (Søvind s. ; S. Sams) ; høwwoj é

best. -wdnc (Vens.) — rgsm.

høk, no. se hok.

høk, no. i udtr. haj se9r på høk
(Vens.) O: véd ikke hvad ojeblik han
skal flytte; dér er ene høk (sts.) o: der

er ingen udflugter, det er ikke muligt

sidde og kæmpe med armod ; han sedar

å høk9r i dt (S. Hald); høk sæj gåt ve

æn gor (D.) arbejde sig godt frem,

han høkdr a'd, det kniber for ham,
men det går; han sed9r o høk9r ad ve

9t o ka eridn stæj kom (D.) ; fig. : han
hokdt it dw9r dt, Sgr. II. 60. 344 (Lisbj.

Terp) o: han var ikke om over at sige

el. gore det; høk se fram (Vens.) ar-

so bejde sig frem gennem armod; vi ka
nåk høk igæ'mdl mæ dt (D.) komme,
stride igennem; høk læ^9r, bæj9r åp el.

niJ9r ve æ bumr (D.); h— samal, flytte

sammen på en bænk; h— te weqdn
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(Vens.) flytte sig til væggen; høk dæ te-

fram (Valsb.) flyt dig frem; høk æ let

tesi' {Agersk.); dcen, dæ serdr gåt, lærdr

sit hokdn (Ang.) = dæn, dæ seddv gåt,

ska læ si liøkdn hlyw (D.) fig. den, som
sidder godt, skal ikke flytte; „synes be-

slægtet med hoU. hukken, boje sig sam-

men, plt. huken, el. det kommer af isl.

huka, som har lign. betydn.", Lyngby

hos Hag. under hykke.

høkkeri, no. de æ høkdri'J viæ ham
(D.) o: han kæmper med armod.

høkok, no. hjøkåk æn -kåk (D.);

høkåk i best. -i flt. -kåk (Vens.) — de

sammenvredne høtotter, som bliver lig-

gende efter tømmestrengen, når bunden

er fugtig el. høet ikke tørt nok, de kal-

des også hjøpetsr (D.), se hødreng; lille

høstak (Vens.).

(Støvr.); hjøU æn -9 (Røgen); jøle æn -r

(Agersk., N. Slesv.) = rgsm.; gor æ hjøli

ista'n, rette leen på skaftet til brug;

prøven, om lebladet er rigtig tilpasset,

gores ved at dreje leen om den store

knage. Mærket i jorden af låret og odden

skal så falde sammen; hyli leq9 få mø
ej, åpå dram o: vinkelen mellem bladet

og skaftet er for Hlle, modsat: uk åpå
i'idraw9^ når vmkelen er for stor; for at

skære godt må den ikke heti mæ djdn

(Vens.), se 2. hug 2; hqrdn ku gbt drbw

fbr hyli, mæns di før folk hdstelt æn
ajdn teti (Lild s.) o: trække slibestenen

til at skærpe leen på; di fhk djer hyli

pekdd 9po draw (Lild s.) o : slået på
skaftet; „a ku goe mæ e hjølli", Blich.

Bindst. ; o: jeg var stor nok til at svinge

leen; dæn dær kyjdV9r hjølidr atdr klåfi

høkrog, no. hjøkrpq æn (\esti.);2o o piq9r at9r såri, blyw9rlæt nar9t {yesi].);

hykroq æn (Lild s.); høkroq el. -krpq i

best. -i flt. -kroq (Vens.); jøkrpq æn
(Agersk.) — høkejs.

høkurv, no. høkår9 æn best. -n

flt. -kårdr (Vens.) kurv til at bære hø i

fra laden til kreaturerne.

høl, no. se hyld, hylde.

høl, no. høl é best. hølt flt. høl best,

-9n (Vens.); høl æn -9r (Lild s.; Mors,

do ska stryq di hjøli, nær do gor å æ
æti o køs di kuw9n, nær do stor å æ
særi, så hår do ålti æn skarp hjøli o æn
glå kuw9n (vestj.), jfr. Kok Ordspr. 121.

1352; inden karlen lægger leen fra sig,

skal den stryges, ellers kan ellekvinder

drage karlens kærlighed til sig, Kr. Sagn
II. 19. 73; jfr. Arnås. IL 549 . . ellers skider

fanden på den og den bider ikke; karlen

Thy); høl æn høhr (Vejr.); høl æ.n /iøZso siger: „hjat9 hjøli lil, hwa hår do bet il!''

(D., Andst, Sønderj.); itk. (Agersk.); høl

et -9 (Søvind s.) hol et (Ang.) — et dybt

sted i en å; syd for Agger er der en

vand-rende, som kaldes : æ hølpdt el. høl-

pøt, hølpyt; syd for Mariegård (Børglum
s.) findes to dybe steder i Furreby bæk,
det ene kaldes de stur, det andet de bet9

uwlhøl (Vens.); jfr. Aasen, hyl, isl. hylr

hak. ; bag-.

leen svarer: ,^a, får a æ har (hærdet)

i wan, dæfår ær a æn fap man, mæn
håd a wån har i fjæt, do sku ha sjæt,

hur a ku ha bet!" (vestj.) ; første gang, siger

man, skal høleen slibes i brændevin for

at kunne bide, Kr. Almuel. V. 5. 7 ; lang-

somt strøgen siger leen: „kom, nær do

kan!" jævnt hurtig strøgen: „nåt ida'iv

o nåt iniå'n!" hurtig strøgen: „a stor

hølad, no. hjølaj et -9 (Søvind s.) *o kål, a stor kål!" (yesij.), jt.Kr.lX.SQ. 7^;
høstænge, se hjald

hølade, no. hjølå æn -9r (vestj.);

hjdlq æn [-ar] (Fjolde); jølqi æn -laJ9

(N. Slesv., Sundv.) — høgulv; se Manø-.
høladedage, no. hjøhdaw flt. (Fanø)

de dage, som Fannikerne tilbringer i Ribe
enge på deres ejendom: „Manø hølade"

(s. d.) for at bjærge høet.

høld, no. se huld.

el. ,jskær ves, skær hwas, skær mælmad
t9pas!" Sgr. II. 92. 446; er høstpigen tro-

skyldig nok til at holde lebladet, mens
karlen stryger, får hun et smæk over

fingrene, Sgr. X. 124. 390, jfr. Sgr. I

139. 704; når oldermanden i fælles

skabets tid klinkede på sin høle

skulde høstarbejdet høre op, Kr. Almue
liv L 6. 11, andre steder løftedes leen

høle, no. hyli æn -9r (Lild s.. Mors, so se Mejb. Slesv. Bøndergd. s. 116; en høle
Thy, Agger, Salling); hyli i best. hyli

flt. -9r best. -n (Vens.); hjøli æn -9r

(Vejr., Harboøre, Sall.; D.); hjøli æn -9

(Søvind s.) ; hjøli cm best. hjøhn flt. hjøbr

som bonden køber af bjærgmanden, Kr
IV. 17. 24, VIII. 8. 18, Kr. Sagn. L 27

122. 124; en høle gjort af et helmisseben

(s. d.) må ej ses i æggen, Kr. Sagn I.
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456. 27 29, jfr. Maurer, Isl. S. s. 9, Arnås.

I. 442. 511, Haukenæs VI. 239, VII. 315,
Wigstrom 11.250, Strackerj.I.311 e, sign.

Hart). Fairy T. s. 171, Folkl. Journ. V. 87;

hovfolkene giver den forhadte ladefoged

hver et hak med deres leer el. dypper
dem i den dræbtes blod, Kr. Almueliv

11.69.170.71; karlen hugger med leen i

et ben, som bløder, Sgr. IV. 236. 728;

h— el. hakkelsekniv kan lægges med
skarpen i vejret på sengekanten for at

værge mod maren, Kr. VIII. 67. 129, Sagn
11.247.78.79.81, se kniv; karlen lægger en

h— til bro for sjælen, der som en mus
(s. d.) er vandret ud af den soyende, i

varianter en pallask el. en spade, Kr.

Sagn II. 271. loi ; de ær it blti fd hjé-

lidH å hi (bide), mæn få kohn å hwil

(Røgen), når der stryges; gåde: hvad er

det, der går ved åen og skær gront?

om leen og dens brug er der en stor

mængde tekniske udtryk, se Fb. Lidt jysk

Sprogfilosofi, Nord. Månedskr. 1878; 1.

drag, finger 3, 1. flad, flådde, græsfæld,

hale, hare uo., hug, hæglesom, høste,

jordet, knag, lår, meje, nakke, næb, od,

peger, skår, slå uo., stryge, svej, svøb.

høleblad, no. hjøhhlaj æn (Lindk.)

;

hjølihlå æn (Hmr.) bladet af leen.

hølebytte, no. hylihyt e hest. -d

(Vens.) — rgsm.; læ mæ no fo é støc

brøj, a ka kom åste' å få ju9r de h—

.

høledrag, no. hjølidryw æn -9r

(Sall.); hylidraw e hest. -wd flt. -draw
(Vens.); hylidraw æn (Mors, Thy, Agger)

;

hjølidrow æn (Hmr.) — skaft på en høle.

hølefeber, no. hjøhfehdr æn (Lindk.

s.) — æ restsyndn å æ UJ9, at komme
til at ryste på hænderne ved overanstren-

gelse under høslætten, kaldes også: o

spreti ^^^^ ^ ^H^ (^•)y se hølekalv.

hølehale, no. hjøhhål æn (D.) den

krog, hvormed lebladet er befæstet til

skaftet.

hølehus, no. hjøhhus æn (D.) en

pilegren, med iskåren skure for lebladets

æg, fæstet med stropper, der går over

bladet.

hølejre, no. jølær el, jølærari (Ager-

skov) ; hjølæjdr æn -9r (Andst) = høhave,

sidefjæle til vogn af tremmeværk.

hølekalv, no. hjøhkal æn (D.); o

fp æ h—, blive syg med opkastning ved

overanstrengelse i høslætten ; se hølefeber.

hølekarl, no. hjølikål æn -kål{MQsi].)
;

kylikgl i -kol (Vens) — 1) karl, der arbejder

med le. •— 2) en plante, skjaller, rhi-

nanthus crista galli L. ; når dens frø er

modent, er det tid at slå engene, Sgr.

V. 73. .557.

høleknag , no. hjøliknaq el. hjølis-

knaq æn -kngq (Vejr., Sall.); hyliknaq i

(Vens.); hjøUknaq æn (D.) — håndtaget,

10 hvori leen føres.

hølepind, no. kyljpen flt. (Salling)

redskabet, som sættes på leen for at

samle kornet under hugget; jfr. finger 3,

krog, spjarre.

hølering, no. hylireri [i] (Vens.)

en af ringene, hvormed draxpa fæstes til

leen.

hølesmed, no. hjølismæj æn -sniæj

(D.) — rgsm.; som gode hølesmede har

20 idetmindste for vesteregnens vedkom-

mende smedene i Gånsager og Rangstrup

været bekendte; Gånsager leerne fore-

trækkes langt for tyske el. engelske; jfr.

Kr. VIII. 139.

hølestryge, no. hjøUstryq æn -dr

(Vejr., vestj.); hylistryq æn -dr (Agger)

— stryge, hvormed leen skærpes, jfr.

hvædesand.

høletippe, no. hjøhtep æn -dr (D.)

30 ringen, som holder lebladet fast til skaftet.

høleværk, no. hyUwærk é — flt.

(Vens.) le og skaft i forening.

hølke, uo.

hølk -9r -9t (vestj.);

hxjlk -9r -9d (Thy) —
sidde i bløde, i dynd, og arbejde for at

komme ud, sædv. fig. di seddr å hølkdr

i 9t (Lb.) arbejder med besvær under

tryk af armod; jfr. alke.

40 hølle, uo. no. se hylle, hylde.

hølle, no. høl æn -dr (Agerskov,

Mellemslesv., Vlb., Sundev.); hol æn -9r

(Fjolde; Ang.) — mands- el. kvindehue;

mændenes strikkede røde el. blå uldne

lue, jfr. Fb. Fra H. s. 61 ff. ; kvindernes

festpynt er høl b hoiklæ (Sundev.), jfr.

natkappe, den dawh høl har kruser i

nakken; Gr. DgF. IV. 387.22:

hun gøer ham mer' te Spot,

hun skekket ham ea Høll

alt til en Rarsel-Pot;

dær ska ol hæn, væn dær hær hohr å

ha9t (Ang.) o: både mænd og kvinder;

jfr. hylde; fatter-, nat-, snerpe-.
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høUed, no. se helvede.

høUek, no. se hylleke.

høUekone, no. hølkun æn -kum
(Sundv.) en fugl, rausviten.

høUemand, no. åmand; fantastisk

væsen, der bor i åens dybe steder (Ribe

st.) Mb., se høl.

høloft, no. hjølåwt æn (Davbj.) =
høfag.

hølskle, no. se hylsklæde,

hølus, no. hjølus æn == flt. (D.)

småstumper af høet, som bliver siddende

i hår og klæder.

hølæs, no. hjølas æn -9r (D.); hø-

læs é best. -t flt. -læs (Vens.) jølas et

= flt. (Sundv.) — rgsm. ; skattegravere

ser et h— forspændt med haner, se Kr.

Sagn. I. 376. 30.32.33.35; jfr. kok, mus.

hon, no. uo. se hjorne, hynde, hævn,

hævne.

hone, no. hén el. hdn æn best. hon

flt. hons (Vens.); hen flt. hæns best. -9n

(Tved); hon æn best. homn flt. hons

(S. Samsø); hæn æn hæns (N. Sams);

hon æn hons (Thy); høn æn hons (Ag-

ger); hon æn hons (D., vestj. , Ager-

skov); hy9n æn hons (Fjolde) — 1) =
rgsm.; honsene sad på en bitte rane i

køkkenet eller ude i bryggerset, Kr, VIII.

117. 224, i glds. huse; om sommeren
sad honsene i forstuen, om vinteren tog

folk dem ved sengetid ned fra rikken

dér og satte dem ind på hylden under

bordet, Kr. Almueliv I. 70. 245, se hons,

skivebjælke; de sad på rane over himmel-
sengen, hvori familien lå, sts. III. 30. 77

;

de gik både ude og inde og havde deres

sæde i huset, hvor det traf sig, sts. III. 6.10;

konen sidder og spinder med en hone

på hver skulder, sts. III. 105. 370; jfr.

Stolts Opt. s. 104; æ hons di tuw9r dæm
ida'w (vestj.) o: bader sig i sandet; no
ska do ow mæ æn hon (Samsø) = hønse
(s. d.); honsene kaldes med råbet: kyh,
kyh! (alm.); tip, tip ! (Agger)

-,
puhrn el.

puhn (Vens.); de ær æn ret^ hon, dær et

ka skråv få jæn kywhri (vestj.) ; a hår
æn hon o plok mæ dæj (vestj., alm.)

o: en strid at afgore, jfr. fisk s. 296. 17,

gås s. 528. 6, krage; de wa gåt napst

å æn hon! (vestj.) tim.; do ær etian

hon! (vestj.) kan siges opmuntrende
til en, som skal vise sit mod; a 9r

eti9n hon, de wå mi muw9r (el. mi

får) hæj9r et! (D.) o: jeg er karl for min

hat; æ hon har låj kyUrpr ur (vestslesv.)

kan siges, når skafferen ved gilder kom-
mer med en bakke fuld af punseglas ; æn
høn (Vens.) skæo. til en tåbelig kvinde;

min het9 hén (sts.) kæleord; de ær æn
næt hon, dæn! (Andst) foragteligt om en

kvinde; han sed9r i 9t som æn hon i æn
vil hlgr (vestj.) o: således at han er

bunden på alle kanter; han gor te særis

mæ æ hons o stor åj) mæ æ swyn (vestj.)

om den, som ligger længe i sengen;

han kam lisdtn han ivil stæl hons (Agger)

O: listende; di vis hons kan å gyr i

naUr el. i p9rsil9 (Ang.); kloq hons ka

å gyJ9r æn ek udøn æ re (vestj.); æn
blin hon kan å fin et kvorn (Angel)

;

de gor dæn væj få ham som æ hons

kras9r (Vejle), det går tilbage; do æ dæn
bæst hon i æ kår9, væn ål di amr æ
hæn (Sønderj.); fij9d hons gor stumr ek

(vestj.), jfr. kok, kylling; de ved wårhons!
(Lonb.); de må vår hons ve! (Ang.) o:

det véd pokker! hur ska tvår hons så

sej? (veslj.) udæskning til den, som truer

med sin vrede; æ row ka nåk drep o

æn gam9l hon, dær æ syk! (D.) tim.;

wah hons (D., vestj., vestslesv.) o: græde,

se mus; haj hor ene woj te én hon

(Vens) o: han er overmåde fattig; di

flywar te roj lisom hdns9n (sts.) kan

siges om småborn, der kravler åp; di

gor i rå lisom Pje Løt9s hons, haj ha

ene un jén hon el. im tow hons (Vens.)

;

do skal int ke dæ om æ hons, inm di

væ stæjt, så se do, om do fæ nåmr
a' 9m! gi min mon hai dm, så skul dit

lyw int kotn te å gø ve a' 9m ! (Sundv.)

afvisende svar til et næsvist sporgsmål;

han hår gråw moj å h9stel mæ æn hon

o wan! (D.) o: med intetsigende små-

ting; sek9n et mås9l de war en (inde)

te Knål-Tam9S9s, di wa tol man om å

slawt æn hon, å di haj oh haqrev 9po

9n, — å så løv hon enda' fræ d9m
(Randers) spøgende om stor uro for små
ting; — æn hon ka kon tæl te træj (D.),

derfor skal man altid lade tre æg ligge

i reden; andre siger: til 5 (Vens.), jfr.

Gr. GI. d. M. II. 111.92, Kr. VI. 257.47;
til 2 (Ods h.), Sgr. IV. 154. 439, III.

158. 893; i Skåne, tre æg, Wigstr. II. 271

;

en hone skal lægges på et ulige tal

æg, helst på 11, 13, 15 el. 17, Sgr. IV.
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155.443; på 13, Sgr. III. 158. 893, Kr.
IX. 7. 45, Thiele Overtro nr. 283, jfr.

Bartsch. II. 159. 735, Strackerj. I. 105. 145,

Aubrey s. 178, hvor der henvises til Pli-

nius Hist. Nat. X. 54; i næde, Sgr. IV.

1 54. 442 (Assens), ikke om Tirsdagen, Kr.

IX. 6. 44; jfr. Bartsch II. 199. 949; se dog
Sgr. V. 124. 695 i ny (Sæl].); og der skal

siges, når man helst vil have honekyl-
linger

:

di røkd å slid i mi tåp,

tol hondkywlerid å æn A-rtÅ-.^(Skandrb.);

el. a læqd mi hijti æpo træt^n æk,
a sæts mi ftod ve ce stak,

gu gi mæ æn f'awdr fldk,

tol hijns å jæn kåk! Kr. IX. 7. 45;
jfr. Wigstr. II. 13G, Gavall. Warend I. 386,
Bartsch II. 159. 736, Revue desTr. II. 1 12;
dæm /ions, dær ei^an ek gor imn fastslawn,
di ska hå æ. huwd å (vestj.); hons, der
ikke gor æg inden hvide tirsdag el. aske
onsdag, skal slagtes, Kr. IV. 370. 270; får

huns æggeskallerne at æde, gor de mange
æg, Sgr. IV. 154.441, andre advarer dog
derimod; af runde æg kommer hone-
kyllinger, af spidse hanekyllinger (alm.),

jfr. Wigstr. 11.271; for at få hons til at

bhve ved huset, skal man putte dem
baglængs ind ad honsehullet første gang,
man sætter dem ind om aftenen; el. man
skal rykke fjerene af honens hale, binde
dem sammen og liænge dem over røgstan-

gen i skorstenen (s. d.) ; el. stryge dens hale

stiltiende tre gange på muren oppe i skor-

stenen over ovnsmunden,Kr. VI. 258.51 53,

Almueliv IV. 157.18; el. stiltiende kradse
med dyrets fødder tre gange på arnestedet,

mens der brænder ild, J.K. 184.42, Thiele

Overtro nr. 280, Sgr. VII. 53. 215; Liebr.

Gervas. 227. 93, Bartsch II. 159.733.40;
råd når hons er forheksede, Sgr. XI. 205.

566; — honen siger: gåi, gåt gor æk,
gor i mow9n ijæ'n! el. gåt, gåt gor a,

de ska lild Kårøn ha! el. gåt, gåt gor a,

a gor i guwdr, a gor idww, liq stuwdr tak

hår a! el. dåk, dåk, dåktdr Gad! Kr. VI.

297.365, jfr. IX. 79.31, Sgr. I. 106.416,
223. 1251, IV. 75. 215-17, 158.485; V. 44.

398, VII. 227.830.36.44, IX. 214.663 64,

XI. 144. 440 flg., jfr. Wigstr. II. 170. 272;
Nordlander, Barnvisor s. 162; Hazelius,

Samf. f. Nord. Museets Framj. 1890 s. 28;
Wegener, Volksthuml. Lieder nr, 272;
Rochholz, Kinderlied s. 79. I57flg.; Ndl.

Volksk. I. 83.20, 180.20. — Hiinen er
et varselsdyr: vi får blæst, æ hons
skræver, Kr. IV. 355. 92, Sgr. III. 104. 412,
VII. 60. 296; ligeså når de flyver op på
huse, Kr. IX. 9. 70; går de i- læ for regnen,
hører den op, ellers bliver det dagsregn
J. K. 198. 119, Sgr. V. 41. 346.364, 35!

269 %., Thiele Overtro nr. 97 ; hår æ hon
æn kor [kor, kårde?] o æ sij, så ska vi

iosnår spør liq, Kr. IV. 355. 95 o: har den
en løs fjer i vingen; går hons langt fra

huset og søger føde, varsles dyrtid, Gr.
GI. d. M. II. 241. 377 (Fyn); drikker hone
af æggeskal, forliser skib, Thiele Overtro
nr. 170; slæber hons med strå, varsler

de dødsfald, J. K. 198. 117, Sgr. III. 70.220,
V. 41. 351, VII. 60. 291 %., IX. 233. 792,
jfr. Grimm Myth.2- 1089; h -, som galer,

varsler uvejr, el., især om den er sort,

20 død i gården, J.K. 199. laiflg., enten
dør „koen i klowen" el. , manden i

stowen" (østj.), jfr. Sgr. 111.70.222, VII.

60. 293, Kr. IX. 9. 63.64; sætter splid

imellem ægtefolk, Sgr. V. 43. 379; ellers:

golin høn æ gu i go, næ9 dæn må
vær uhant, Sgr. III. 1 03. 399 (Skanderb.)

;

hermed slemmer: en galende hone bli-

ver hverken hadet el. bandet i gårde,
Sgr.V. 43. 379 (vist Adslev v. Skanderb.)

;

30 når honen galer, tager konen monnet
fra manden, Sgr. VIII. 222.905; el. der
går to skilling fra huset, J. K. 199. 124;
i Skåne 9 daler, Wigstr. II. 284; for at

afvende den varslede ulykke, skal honen
snarest slagles, Sgr. IV. 159. 491 ; går
honen i hanens embede, skal den hals-

I

hugges og brunsteges, Sgr. III. 158. 893,

;

jfr. Arnås. I. 425, II. 552, Wigstr. I. 117,

I

Nicolaiss. Nordl. III. 18; ligeså Tyskland,
40 Bartsch II. 159. 736, Grimm Myth.^- 1087,

I
Busch Volksgl. s. 207, Henderson Folkl.

I

s. 43, Liebr. Gerv. 223. .53; i Frankrig, når
i honen „chante le coq", spår den død og

I

skal dræbes, Mélus. I. 47; il faut tuer

la poule, qui chante ,jaulon" c-å-d. qui

imite le coq; cette poule pondrail le

„cacatru" ... du „c— * naitrait un ser-

pent . . . cette bete grandit sous les tuiles

des toits, cause de grands ravages et

60 finalement fait périr les gens de la maison,
Mélus. 1.416; fuldstændige oplysninger om
honegal findes Roulin, Histoire Naturelle

et Souvenirs de Voyage p. 337, Paris

(Hetzel), forestilhngerne alm. udbredte i
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Italien, Rusland, Tyskland; d'aprés un

proverbe sicilien la poule, qui chante

comme le coq , ne doit étre ni vendue,

ni donnée, mais mangée par le proprié-

taire, Mélus. 1. 149. 498, III. 93 (hos India-

nere), Pitré Archivio II. 131 (Sicilien), Ma-

gyar Tales s. XLVI, Amer. Folkl. IV. 152,

Andree, Parali. I. 13 (Ital., Rusl.), Amira

s. 14, W.Gregor s. 141, Folkl. Journ. II.

24, VII. 43; falder en hone død ned af^

rikken, varsles lig el. uheld (vestslesv.)

;

hcehr æn ko a æ bas som æn hon a æ
reJc (Agersk.'), jfr. Sgr. VIII. 182. 758, Wig-

strom II. 135, Mélus. I. 455; når hons

kagler på ranen om eftermiddagen, skal

de snart slagtes til begravelse, Kr. VI.

278. 255, IX. 9.65; ligeså, når de flagrer

mod vinduet, Sgr. V. 42. 362; når hons

slås, kommer kvindfolk i ustand, Sgr.

VIII. 222,905, el. det er dødsvarsel, Kr.

;

IX. 59. 652 ; — en sort hone sad på den

dødes hoved, Kr. III. 260. 341 ; man skal

vogte sig for en sort h— , Sgr. IV. 158.482

(Sæll.), jfr. Ndl.Volksk. II. 229; æg af en

kulsort hone bruges til trolddom, J. Saml.

IV. 164. 154, jfr. V^ultke nr. 156, Wolf

N. S. s. 551 ; — en hone skal først ind i

et nybygget hus, så vil alt uheld ramme
den, Sgr. VIII. 177. 706, Kr. IX. 60. 674,

ligeså Lild s., jfr. P. Bjerge, Kulturh. År- -

bog II. 57, Grimm.Myth.2 1096; Wuttke

nr. 440, Krauss Bauopfer s. 19; jfr. i

Normandiet slagtes en hane og nogle

dråber af dens blod dryppes på tærske-

len af et nyt hus, inden man bebor det,

Mélus. I. 12; il faut tuer un poulet et le

faire saigner dans toutes les parties de

la maison, car il faut qu'il y passe un
mort, avant qu'elle soit habitée par les

vivans, Mélus. I. 72, Veckenst. Volksk. III.

231, se kat, skånepige; langfredag mor-

gen skal honsene vejes i en sæk over

skorstensvarmen uden at man ser efter

vægten, så går de fri for høgen, Kr. Al-

mueliv IV. 157. 18; suppe af sort hone
med gule ben drikkes som råd mod
gulsot, Kr. IV. 395. .527, jfr. Thiele Over-

tro nr. 484 ; levende sort hone nedgraves

i port mod kvægmist, J. K. 202. 140 (Fyen)

;

sort hone med gule ben kløves og læg-

ges varm om skurvet hoved, J. Saml. IV.

240; se endnu Sgr. V. 207. 788: , klip-

pede hons gor ikke æg (Fyn), jfr. Strac-

kerjan 1.25.9,11.96.384; — i ævent. og

sagn: en „hojkjælling" i honeham, Kr.

Sagn I. 186.679; en hone smutter ind i

bjærget, sts. I. 35. 155; en spøgelsehone

med kyllinger, Efterslæt s. 144; mare i

honeham, Kr. Anholt 75. 171; en hone,

der lægger et æg for hvert trin, J. K.

134; jfr. Kr. Ævent. 74, 360; „æn bets

gro høn, dær gor æg på komando" , Grb.

90. 19, jfr. Hartland Fairy T. s. 40; en

„fiskehfis hon" (S. Hald) kunde skaffes

ved den ondes hjælp og lagde firskil-

linger for æg; den rejser til Rom, Gr.

GI. d. M. I. 223, Kr. VII. 321. 49; trold-

kongen har tre hons med guldfjer, Kr.

V. 141; hons sættes i troldens hår for

at efterligne pigens kløen, Kr. 5. 126,

andetsteds katten, Gr. Ævent. II. 84 ; heks

omskaber sig til h— , Sgr. IX. 239. 832,

jfr. Bartsch II, 38. 31; •troldmanden, Gr.

GI. d. M. I. 233, jfr. Mhoff 467 ; i logne-

remsen: dens fjer bruges til master i

tremasterskibe, Kr. VII. 251, Sgr. VIII. 81;

øgeremse om hone-pone, Gr. Æv. 111. 21,

GI. d. M. I. 74. 79, Kr. Anholt 119. 313,

jfr. Vang, Reglo s. 36, Asbj. 1. 70. 16, 213,

Z. f. M. IV, 97 „héntjen-péntjen"
;

jfr. Gos-

quin Contes de la Lorraine nr. 29; h—
er skattevogter, Kr. Sagn 1. 390. 67 ; skatte-

graverne ser en hone, der kører en svensk

harve frem, Kr. IV. 21. 28; spændt for en

vogn, Kr. Sagn I. 376. 28; en sort hone,

som fjerter, sts. I. 369. 4; i longangen

går en sort hone og klukker, Sgr. I. 134;
i Skåne vogter sorte hons skatte, se

Wigstr. 1. 147. 176. 207, II. 299; — honen
kaldes i bornerim: skrukfanderikkereja,

kluklibone, skrukkebone, skrukketebone,

skrukkelibone , skrukkefallereja, skrukh-

donnerfantereja , fingelifangelifeje , viski-

' vaskiveje, skjonne Akkeleje, Gr. GI. d. M.

III. 190 anm., Skruklidonnerfanterej sts.

II. 147. 287, jfr. lignende navne Sgr. V.

146, Strackerjan nr. 368; krur i bøt

(vestslesv.) ; honen nævnes i gåden: jom-

fru Hejdæ, Sgr. VL 27. 352, jfr. II. 41. 243;

jomfru Hojlen, Sgr. IX. 222.726; jfr. Z.

f. M. III. 355. 113 med henvisn, til Runa
1850 nr. 29 ; — havmåger kaldes : æ bjærd-

mans hons, J. K. 214. 204 (vestj.). Barms
hons (Skast, vestslesv.), se Romø

; „ Kirkeby

hons" i Velling og Lem, Sgr. V. 106. 663;

„Nis's hons" (Vestsall.); „Risom hons"
(N. Sall.), Kr. 102. 93. 98; „Spøttrup hons"
kaldtes mågerne, som ynglede i Spøttrup
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sø og forsynede gården med æg; de

kaldtes nok også „Struer hons"; „Krej-

bjærg hons" er store pebernødder, der

laves til jul (Sall.) Kr. VI. 320. 65 ; i en

stedremse: ,Smejerup hons", Kr. IX.

127. 330 : — gåde: var æ de, dæ læfdr om
ve æ Jiuds, æ tarm slæfd hakætdr''^{N\h.),

se Fb. Fr. H. s. 148.61, Gr. GI. d. M. II.

132.8, Sgr. IX. 192.609, jfr. Strackerjan

nr. 384 a., Z. f. M. III. 130, Korrespondenz-

blatt XI. 54; el.: lille grålente (el. luse-

lente) sprang over en stente, så lådden

som et får og ejer ikk' et hår, Sgr.

I. 30. 103, II. 42. 256, Gr. GI. d. M. II.

133.19, jfr. Wigstr. I. 291. 57; el. væm
hær dæn stordst snøpduk? — de hær æn
hon, dæn hær æ hidh ju9r (Valsb.), se

Fb. Fr. H, 88; m. h. t. gåden om bone
og hane se Z. f. M. IV. 401 ; el bornerim

om honen på Kreja, se Gr. GI. d. M. III.

187, jfr. Haukenæs II. 181, Grimm K. M.

nr. 140 anm. — lege: 1) pek i hon

(Thy); A. lægger sit hoved i B.'s skød

og sin hånd med fladen opad på ryggen;

G. slår i A.'s hånd, A. skal gætte, hvem.
— 2) skal a icoj den køn ? (Vens.), dette

betyder at klemme den i alle led bojede

lillefinger sammen, til vedkommende skri-

ger. — 3) køv hons (Plougstr.): hornene

sidder i kreds ; A. : ve do kyjdv æn hon ?

B. : hva kåst9r an? A.: æn mark! så

sporger B. G. : ve do kyjdv æn hiin ?

o. s. fr., og remsen øges: B.: hår 9n

fipr? A.: ftjdr hår 9n! B. : ka 9n leq

ek? — ka 9n gål? — hva saiJ9r 9n? —
kyk9likij! — den, Som siger fejl, giver

pant; — en lignende meget alm. øge-

remse begynder: a sæipr dæj æn stæjt

hon el. æn stijaqhon, gi di nabo dæn!
se stegehone; — 4) , kyllingehonen " (s.

d.) kaldes: kål o hons (Plougstr.); korn

kyh! (D.). — 2) „hvide bone" kaldes

pigen, som kommer først i skole hvide

tirsdag (Nes s.); se kok; dæn t6p9d hon

(Lild s.) glds. dans, ligeså D. — 3)

kvindelig konsdel; pas g, han tæpr et

di hiin (vestj.), også Vor h., måske dannet

tilsvarende til kok (s. d.); dæn, dær
lyw9r, vel stæl hons (vestj.) o: efterstræbe

kvindfolk (alm.); en kun ha slac9 én høn,

som hon wil te Hjør9ii å ha sdlc; få iio

å ujgg å ji tøl å' h9r, haj hon hær
imæ'l he Igr. Tøtbøtjæntan ka?n jo spredt

å ivil ha å icæ , om hon før iølpleqii

wuwr tné S9. „Næf , stodr hon, Ja, a
hor rkjtinåk én hén imæl min Igr, a
uæ ene, om I wel sic hsr!" (Vens.),

jfr. Kr. Almueliv 67. 182; se fugl, gås,

spurv. — Jfr. Aasen hone; isl. liæna,

huk.; htsk. huhn, mnt. hon, Sch.

Lubb. ; eng. hen; se hcins, kagle, kok,

kokkefugl, kylling, pulli, pylli, skrukke;

ager-, blis-, brus-, by-, dy-, Hanner-,

hessel-, hvejre-, kobber-, kyllinge-, ligge-,

Marie-, marmor-, morgen-, paradis-, pjal-

ler-, pommer-, pylre-, ruge-, skoggre-,

skroge-, skrukke-, stege-, suder-, syssel-,

sø-, toppet-, tuller-, tup-, ur-.

honeblind, lo. hiJnbUn (vesllesv.)

er den, som ikke kan se i lusmørke.

Honeborg, no. i stedremsen : „Kåkøn-
bår9 fløio åp åpå Honbår9 å jor eq9-

bår9 å dh'å kam Cywla^båra" , Sgr. IX.

130.376, navn på fire gårde i Dronning-

lund s. (Vens.).

honedrom, no. i udlr. å fål i

h-ondrotn (Sønderj.; Vlb.) at falde i staver;

i hondrom (vestj.); jfr. amdam, høvejr,

staver.

honedyr, no. hondyr æn -9r (Lb.)

hone; r« sæn tåw hondyrdr.

honeføde, no. hønfø de (Lonb.) en

mosart, jomfruhår, polytrichum com-
mune L., J. T. 180.

honegammel, to. se kyUingesorg.

honehjærtet, to. honhjat9 el. -hjat9

(vestj.) overmåde frygtsom; hon wa no
eipn hqnhjat9 kuw9n (Borris).

honehui, no. hgnhicol æn (veslj.),

h6nhuw9l æn (Agger) hullet, hvorigennem

honsene går ind ; bjærgkonen skulde have

det kristne barn ud af honehuUet, Kr. III.

47. 64; afbildet Mejborg Slesv. Bønderg.

s. 120; jfr. honsehul.

honehus, no. se honsehus.

houekylling, no. hgnkywhri æn -9r

(Lb.); honscywhri el. -cijhri i hest. -i flt.

-9r (Vens.) = rgsm.; der bliver h— af

de glatte og runde æg, Sgr. VII. 54. 221,

se hone; jfr. kok.

honerov, no. høn- el. hqnrow æn
(vestj.) hdnerumpe, se ukaglet; han

snærpar hans mon såm een honsroip

(Agger); honsréw (Vens.); konen vil leve

året rundt af „æ honsrow og æ kopat-

ter", Kr. Almuehv III. 52. 169.

honeskjæg, no. honskæk æn (Sall.)

en honserede, der laves af taghalm, med
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en fletning om randen , løbende spidst

ned.

honne, no. se hjorne.

honnike, no. lille hone; et hlint

homkdn fimr å et kvårn, J. M. 55 ordspr.

;

se Vorherres hons; jfr. plt. honken el.

honeken, Schiitze II. 154; ^honnikeæg",

Sgr. IV. 155. 451 (Sæll.), Arne, Slagelse

s. 33; se heks s. 581. 18.

hons, no. 'hons flt. (alm.), se hone:

ordet er både flt. af hone („hqner" synes

ikke at forekomme) og fællesnavn for

honseslægten ; honsdn had folk i éhr tijdr

en i stow; åm næt9n sdd di 9j)o rék

åJ9 (under) howar, å hæn åp kqkdl, héhr

op id æn hån (hjorne) o særi ku di

ha djer re, dæ wa pæn p akorå't flætad

o tag (Lild s.), se hone; e hons skal

være brugt om et tåbeligt kvindfolk (Vens.),

se W^arming s. 1 30 ; Honsbjærs er navnet

på en nu af havet bortskyllet bakke lidt

nord for Agger; jfr. Aasen, høns, isl.

hæns; blå-, busse-, bævre-, Manø-, sjok-,

små-, sommer-, sortbær-, storre-.

honse, uo.

hons -dr -dt (D , vestj.; alm. Vens.

—

Bradr.)

;

hons -9 -3 -9 (Samsø) —
1) betale noget til drik som en slags

indskud i lavet første gang man møder,

som f. eks. i sognerådet, — give honse-

penge; en ny fisker må h— til de

gamle, Kr. Almueliv V. 35. lOO; en ny

mand i byen til naboerne (vestj.); den,

som første gang deltager i høstarbejde

på et fremmed sted, skal „honse",

give honseøl, o: en flaske brændevin

og et pund sukker, som blandes i en

krukke øl, Sgr. X. 123 (Sams), jfr. Ga-

vall. Warend II. 156, Urdsbr. VI. 110. 4,

143. 5, Urquell. I. 31, Wegener nr. 471

;

betale en pot øl til høstfolkene for den
skade honsene har gjort på naboens
mark; derefter i alm. betale omkostnin-

gerne ved noget, punge ud; de ka nåk
vær, han måt hons (vestj.). — 2) straffe,

om drenge; a ska hons dæj! (Andst);

ka do hons ham e hetd kun ? (Vens.).

— 3) småstjæle (Andst). — Jfr. Aaserr,

hansa uo., hans no. , beværtning, som
en sømand giver sine medrejsende til

tak for ledsagelse på hans første udfart;

mnt. hensen uo., hense el. hanse no., Sch.

Liibb., „gilde der kaufleute; das geld.

das fiir die aufnahme in eine hanse gezahlt

wird"; se også Nyrop, V. Sk. s. 93.

honseben, no. honshidn e best. -t

flt. -hi9n best. -hjæn (Vens.) ^=: rgsm.

honsebrændevin , no. honsbræn-

vin de (Kolding, vestslesv.) betaler rekrut-

terne første gang de kommer på vagt.

honsebær, no. honshær (Vens.) træet

selv og frugterne af kornel, cornus sang-

10 vinea L. (Jylland), J. T. 65.

honsefjer, no. hdnsfij9r æn = flt.

(vestj.); liiinsfjei- æn best. -dn flt. -fjer

best. -fjhn (Vens.) = rgsm. ; overtroen

er ahnindelig, at ingen kan dø i dyner,

hvori der er honsefjer, uden der sættes

fyrfad uder sengen
;

jfr. f. eks. Sgr. VII.

55. 232, Junge .s. 104, Gr. GI. d.M. II. 110;
den samme forestilling genfindes i Skåne,

Wigstr. 1.117, II. 1 35 ; Jonson, More s. 20

;

20 Liebr. Volksk. 33 1 . 1.56 (Norge) ; i Tyskland,

Wuttke nr. 723; Bartsch II. 133. .570, jfr.

nr. 739; Grimm Myth.21091; på Island

rypefjer, Arnås. II. 550; i Frankr. : les

plumes de pigeon dans les oreillers pro-

longent indéfinement l'agonie, Mél. I. 370,

ligeså England, Harl. & Wilkins. Lanca-

shire Folklore s. 268, Henderson s. 60,

Black 163, Folklore Record I. 59. 198,

Folkl. Journ. V. 217, VI. 115.

30 honsefod, no. honsfæddr flt. (D.)

er en egen slags kager med tre runde

flige omtrent som kløverblade; rande el.

strimler af ligtoj klippes også i „honse-

fødder" (vestj.) o: i kløverbladagtig for-

siring.

i
honsefyld, no. honsful best. -9n

I

(Vens.) fyld af honsefjer til dyner.

honsegræs, no. honsgræjs de (Sunde-

ved); honsgres de (Horsens egn. Saxild)

JO — en art skedeknæ, polygonum avicu-

lare L. (Saxild), J. T. 327, jfr. Sgr. V.

75. 590 (Pjedsted); en art honsetarm,

ceraslium L. (Sundeved), J. T. 291 ; sper-

gula, især arvensis L. (N. Slesv.), J. T,

234. 343.

honsehul, no. arrest; stedet, hvor

man „honser" (s. d.) for hvad man har

gjort; „de de a trovs'r!" så tywen, han
sad i honshwollet (Randersegn); da han

50 slap ud, lovede han ikke at ville stjæle,

men ftijede så disse ord til
;

jfr. honehul.

honsehund, no. honshun æn (D.);

honshuj i best. -huf flt. -huj (Vens.) =
rgsm.; jfr. forstander-, skydehund.
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honsehus, no. honshus æn (D.);

hænsahus [e^] (Tved); honshus el. -huks

besl. -t flt. -huws (Vens.); honhus æn
(Agger) — 1) = rgsm., alm. — 2) ud-

tryk om en lojerlig person; se græde

s. 498. 40.

hbnsehyrde, no. honshjotmr æn
(Lindk, s., D.); honshømr i (Vens.) —
navnet på den, som skal passe honsene;

honsetræd^, no. honstræd (Lild s.);

hunslræ æn best. -dn (Vens.) — trætte

om hons og den skade, de forårsager;

dær (vr eri»n teri wdqdr en å kom ih—
mæ sin nqhor; cæhritræ å hUnstræ, de

i no ubahaqsh nu9 (Vens.).

honsetyv, no. honstyw æn (D.)

skældsord: han skul som nåw9 h~.
honseunge, no. honsoti et (Romø)

spottenavn til den dreng, som syvsover- lo kylling

dag får køerne sidst ud om morgenen

(D.), jfr. græstyv.

honsehoved, no. honshbmd æn -9r

(Hmr.) htine el. hane.

honsekjød, no. honshød rfe,(vestj.);

honskyd de (Agger); hénscé é best. -t

(Vens.) — 1) = rgsm.; deraf: hénscésop

æn best. -an (Vens.) suppe på honsekød.

— 2) bærrene af hvidtorn, Sgr.V. 74.575

(Skanderb. ?).

hbnsekræmmer, no. honskremør i

best. -i flt. -91- (Vens.) = rgsm.

honselort, no. — rgsm.; ni honse-

lorte og fem kattelorte indgives kvæg for

bindelse, Kr. VI. 366. 123.

honselykke, no. held til at op-

drætte og få udbylte af fjerkræ; kan

berøves en ved heksehunster, se Gr. GI.

d. M. 111. 158. ^li\ se brændevins-, smor-.

honselægger, no. hånsord i en so

honseurt^ no. [Jidnsywdd] flt. (Nord-

borg) St. Hans urt, sedum telephium L.,

J. T. 223.

honsevinge, no. honsvet^ æn -9r

(D.) = rgsm.

honsevrovl, no. honsvrowl æn -vrowl

(D., Skanderb., Agersk.); honvrowl æn
-vrowl (Vejr.); honsvrmvl æn (Åbenrå);

honshrowl æn (Løgst.) — honserede; jfr.

20 kuld, rede.

honseøl, no. honsøl de (vestj.) =
honsebrændevin ; også med tilslutning til

hons: enten skal man give honseøl. el.

binde sine hons, se honse 1.

Hons fons marked, no. Hons-fons

markd (Sams) kaldes markedet i Ons-

bjærg i april.

høpette, no. se høkok.

høpig, no. høpiq i (Vens.) = høkejs.

høpile, no. hjøpil æn (vestj.) græs-

stedremse: „Damgård honselæggere", Sgr.

II. 70. 376 (Tavlov s.).

honsepenge, no. honspæti flt. (D.)

i udtr. gi h— = honse 1 (s. d.).

honsepølse, no. se atten.

honserane, no. honsrdj el. -rdj æn

best. -r4J9n (Vens.); honsrån flt. (Andst)

— 1) honserik. — 2) i en sledremse:

Kroq9 honsrån, Sgr. 11.88, VII. 192.790

(S. Omme s.).

honserede, no. honsræj el. -re é

best. -9 flt. -9r (Vens.): honsre æn -dr

(vestj.) = rgsm., se honsevrovl, skjæg.

honserik, no. honsrek æw (Agersk.);

itk. (Braderup, Sundev.); honsræka æn

(Andst) — slangen el. stængerne, hvorpå

honsene sidder; jfr. rane.

honsesti, no. honsstic i best. -aw

el. -sfion flt. -stic9r el. -sfiør (Vens.) -^

rgsm.

hbnsesuppe, no. honssop (Agger)

honsekødssuppe; se honsekjød.

honsetrug, no. honstrow é best.

-trom (Vens.) trug, hvoraf hons æder.

Feilberg: Jysk Ordbog.

spire, se græspile.

-hør, no. se for-, ge-, på-.

-hør, to. se -hørende, -høret, -hørt;

lyd-, læ-.

l.hør, to. hør (Lysg., Hmr.) nænsom

over; pengene er du hør over, Kr. VII.

1 42 ; icær hør hos jéj (Vens.) være hørt

o: i kridthuset hos; se hørsom, ør.

2. hør, no. hor de (D., Lb.); hør de

40 (Agger, Thy) ; hér i best. heri, også de

hér hesL hér9 (Vens.; S.Sams); hor itk.

(Heil. h.); hor best. horøt (Støvr.); hær

de, hak. (Tved) ; her i best. heri (N. Sams)

;

ho el. hor best. horat (Søvind s.); ho de

(Sundev.) ; hodr de (Fjolde) — en bekendt

plante, linum usitatissimum L.; heri æ
gåt i;p'r (Vens.). „Ho do mø hér ijp'r?^

— „Næj, mhi dej smol, a hor, skal a

I

snot ha hrét." — „Så bøhéws doertcfréms

50 hjélp ?" — „Næj, a lørniar hi bré å så

j
bryr a 9 sil" (Vens.); — va æn vimr

\ å æ hor, tqvdr æn tit å æ blår (Sønderj.),

! ordspr., jfr. 2. fiol; de ska proms, anian

de så gor i hor æhr i blor (D.) o: hvor-
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dan det så end falder ud; de ær o di

dawj te di ku fyjr åjdr dje kijpl mæ
skymr, så møj hør had di å gør i lat

(Lild s.) o: de dage er forbi; „mé ka

jém hør så Ufi, de blytv9r te selki" , Grb.

246. 352, se to, uld, Kr. IX. 39. 442; nær

æ frusntemar hæqhr o kon for letdh hor,

så takdr di guj få hlgr, mæn for di

hor nåk, så takør di hwærkdn få hor

æhr hlor (Vejleegn); ,h6r og blår" (Ris-

gårds Bredning) er udtryk fq- tallet 6;

St. Hans aften skal hørren „majes" o:

der skal stikkes gronne løvgrene ned i

markerne, nok især hesselgrene, se And.

PI. V. s. 112, J. K. 165. 23, hyldegrene

Sgr. VII. 89. 586, så kan heksene ikke

øde den (måske dog kun Sæll.) ; m. h. t.

arbejdet med horren findes en række

udtryk: rosk hor (Hmr.), røk Aør (Thy),

rykke planten op; søk høri (Vens.):

lægge hørren i vand til rødning; syk hor

(S.Hald); dråwn æ. /tor (vestslesv., Sunde-

ved); kaldes også: rød hor (vestj.), rø

ho (Sundev.), leq hør i rød (Thy) ; bjers-

leq høri (Vens.) strø den rødede hør ud

i lange rader, leq æ hor o hre (vestj.) ==

spre (Thy), strø el. leq hor (S. Hald),

bre ho (Sundev.); den optrilles så med
en rive, når den er tor, rywss å'p (S.

Hald) ; det prøves ved at gnide på steng-

;

lerne, om den er „nok", om æ taw æ
frå9sprok9n (Sundev.), så rives den sam-

men til tæjt (Sundev.), hvilket arbejde

kaldes: å bin ho in (Sundev.); tilsidst

torres den over en „ hørgrav " af en

„torrekone", at gore dette godt er en

kunst; de forsigtige torrer for lidt, de

raske stikker ild i den; jfr. endnu Sgr.

X. 61, Kr. Almuehv I. 52. 185; Sundblad

Glds. Bruk s. 125, Wigstr. Folkseder^

s. 22; se bjærgelægge, 2. brøde, hegle,

lokke, ribbe, ruske, skage, stub; hørren

skulde i de glds. hjem nok være op-

spundet til fastelavn (D.), se spinde ; i for-

tæll. forlanger moderen ,en tot hør" at

torre fingrene på, Sgr. VIII. 82 D : et stykke

linned, jfr. fjer; jfr. endnu Strackerj. II.

77. 359; en hørmark ser ved synhverving

ud som vand, se hverve 4; manden, som
mener at blårene gror ved siden af hør-i

ren, Kr. Almueliv II. 85. 218, Molbohist.

s. 73, Sgr. XI. 105. 204; gåde: hwa æ
de, som gron grow9r o styw stor, æ
piq9r håhr å 9t, å æ kål bær dt i djær

båu-S9r? Sgr. IX. 15. .5G, el. så lih som
æn lus, så gro som æn mus, så gron

som græjs, så bio som æn du, så hwiå

som sne; æ kål di bær dt i djær båwsar;

æ piqar dl gidsr gqn lij 9t ? Sgr. IX. 45. 173,

el. de kasled mig i den sorte jord,

de drog mig af den sorte jord;

de kasted mig i det vilde vand,

de drog mig af det vilde vand;

de kasled mig på den blæsende mark,

de drog mig af den blæsende mark;

de kasted mig i den hede ovn,

de drog mig af den hede ovn;

de knuste hvert lem på mit legem var;

om dag så nyder jeg mange kys,

om nat sover jeg på jomfruens bryst,

Sgr. IX. 136.421 (Sundev.).

el. jeg rank og ret af væksten er,

en smuk person jeg fører;

min kjortel gron, kasketten blå.

min sommerdragt mon være, .

når jeg aflægger den kasket,

mit hoved bær en krone

;

jeg ager på forgyldt karet,

jeg sidder tit på trone;

jeg søger kongens datter nær,

for hende mer at pryde;

jeg tjener også bonden grå,

mig selv til liden både;

min hustru gir mig mange stød,

så jeg må gå på krykker;

og når jeg gammel vorden er,

jeg fast mon gå i stykker;

og når man skriver sort på hvidt,

gæt så, hvad jeg mon hedde?

gåden findes i mange varianter, se Fb.

Fra H. 143.7, Sgr. III. 141. 829-30, VI.

25. 325, 49. 450, 51. 473, 62. .578, IX.

139.450, 171..507, 173. .530, jfr. Z. f. M.

111. 182. 14 (Mark), Strackerj. II. nr. 359 a,

Ndl.Volksk. II. 35, Urquell i. 132. 12, 172,

Korrrespondenzbl. XI. 54. 23, Mélus. I.

255. 22, Holland Devinettes nr. 93, Pitré

Archivio 11.86 (Toscana, Sicilien); — jfr.

Aasen, horr; isl. hiirr, hak.; ght. haru;

lim.

hørager, no. horaqar i best. -i flt.

-aq9r best. qq9n (Vens.) = rgsm., ager

besået med hør.

hø-rane, no. høråj best. -rå.jan flt.

-råjdr (Vens.); hyrån (Mors) — åbent

loft over stalden, stænge.

hør-avne, no. hnr-on flt. (Søvind

s.) hørrens knuste kapsler.
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hørbind, no. horhej e best. -beric

Ilt. som ettal (Vens.) knipper af liorreii,

som dannes af den, når den efter rød-
ningen er torret.

horbrev, no. horhrow et -hrow
(Agerskov) se hørhat.

hørbrøde, no. horhré æn best. -9n
flt. -dr (Vens.); horbrød æn (Thy); hor-
bror æn (Agersk.) — redskabet, hvor-
med hørren brydes; man må aldrig lade lo

en håndfuld hør sidde i dens kæber,
Sgr. VIII. 183. 773 (Fyn); nok også: så-

meget hør, som der på engang brydes.
hør du, no. Ordet er vanskeligt at

opfatte: no gijr ri sår9n, hado;! (Nord-
slesv.) kan siges til en, der ikke kan
komme afsted med at gore noget, og
vises tilrette af en anden, el. kom mw,
hædo-, o hjælp! el. som udråb: i! hærdo'

,

fali-hns! alm. hos gamle i D.; l-om do 20

hæhæn, bet^ hor"! også: hwoda-n hå do
9t, how"? i flt. hwoda-n hår I dt, hori?
(S. Hald); lina sæjp n, how? ka u de;,

how? ja, de æ mn uåk, how! kærteg-
nende: bet9 how! lille du; ka I de, høri?
(Kastbjærg, Gjerlev h.), sagtens: hør du, l!

hørdukke, no. hordåk æn best. -dn
Ilt. -9r (Vens.) =; rgsm. ; alm. en dåk hør.

høre, uo.

(Nimtofte, Støvr.); nt. hørar (S
Hald h.);

hø -3 ho9 hga (Ginnerup v. Grenå),
her her hor hor (Tved);
her her, hor el. hert, hor (Ålsø)

;

her her hor h&r (N. Sams);
hør -ar hor hor (S. Sams);
hør hørar høt høt (Øland), ft. tf høt

(Fur);

hør -ar hét høt (Tårs) ; tf. høt (Smidstr.,
Tolstrup);

hør hør høt høt (Åby) ; nt. høra (Bjærgby)

;

hør [hør] hét høt (Heil. h.);

hør hor hor hor (Hvidding, Forballum
Ballum)

;

hør hør hør hør (Skodborg);
hyar hor hør hør (Rcimø);

hør hor hør høar (Bradr.); nf hyr
(Ang.);

hør hor hor hør (Agersk., Aller);

høar høra hør hør (Vonsbæk);
hoa hor ho høa (Bjært);

høa ho høa høa; ka do hør at ? (Åbenrå)

;

høa ho hø høa (Sundeved)

;

i Egebæk nt. æ hor, ft. 1, 3. pers. hyar,

2. pers. hyast, se Lyngby Uo. s. 106.
— 1) opfatte lyd, toner og tale: han
hwærkan sijar ælar hør; han hør re^
(D.) har en dårlig hørelse; haj ka hør

hør hør hør hør e].h6war howritr howraoæn luks knystar i Arcfbian (Vens.); a
howr de gi. (D., N. Farup, Jannerup)

;

hør hør hør hør (Grindst., Andst); ft.

hor tf. hor (Hvejsel);

.
hør hor hor hør (Lyne s.);

hør hør høt høt (N. Sall., Mogens tr.,

Lødderup, Mors);

hør hør, hot el. hør, hot el. hør (Agger)

;

hør hør hot hot (Bur s.); nt. hørar
(Rævs)

;

hør -ar hot hot (Kobberup, Davbj.);

hør -ar hør hør (Torrild, Norup h.);

hor hor hor hor (Vejlby v. Fr.);

hø høa ho hg (Uth);

hø hø ho hga (Tåning);

hø høra ho hg ham, hgr at (Røgen);

hør hør hor hgr (Bjerring);

hør -ar høt høt (Rødding, Norlyng h.);

nt. hør (Havbro);

hø hø ho (hor at) hga (hgr at) (Vejlby

Årh., Saxild, Elsted);

hø høa ho hga (Dover, Søvind s.);

Iiør hør, høt el. hor ældre^ høt (Has-

lund) ; nt. hørar (Gimming, Torring)

;

hør hør hgr hgr (Halling), nt. hørar

hå dæn brøstswqqhed, a ka it hø, Kr. IX.

247.3; i ævent. tales om en, der kunde
høre græsset gro i andre lande, Sgr. VIII.

147, jfr. s. 69, Gr.Æv. 211, Grimm nr.

134, Ndl. Volksk. II. 19, jfr. Gylfaginning
k, 27 om Heimdal; de æn it hø, de hår
æn it unt bw , Sgr. II. 58. 298 (Lisbj.

Terp); æn ka høa moj enan æ øra fåla
æw, Sgr. XI. 124.302 (Bj. h.); me skal

*^hør mø en øran gor å (Vens.); æn ska
hør moj, far æ ørar falar å (Agger). — 2)
erfare, få at vide af folks tale: a hår et

hør ant en gåt om ham (D.); også: få

noget ubehageligt at vide: de æ béjar å
hør nua ej å wær ræn døw (Vens.) ord-

spil mel. at opfatte lyd ved øret og: at

blive irettesat; a hwærkan hør ælar spør
frå- ham (D.); æ hår hot tål, snak
åm; hot fær te (Agger); næ mk hør qjar,

!>oka me hør se sil (Vens.) o: når man
hører andre bagtale, véd man, hvad der
venter en selv. — 3) agte på, mærke,
høre med opmæilcsomhed : hør no gåf-

atar! (vestj.); hør her! (Vens.) hør efter;
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dæn, (lær hør ræt, ha swår ræt; æn
skal ålti hør wal o swår gåt (vestj.);

dæn, dæ hørd hal, swurd gal, Sgr. II.

107.474 (Fjends h.); dej, der hør galt,

swgr ås9 galt (Vens.); næj, hør gu drcei^,

sådan UJøqør vi et! (vestj.); på et godt

ønske for en syg el. sorgfuld svares:

hør dt guj i hemariq! (D.). — 4) forhøre

sig, sporge: do Jca hør in (D.). — 5)

henhøre, vedkomme, stå i forbindelse

med : de hør et ha'm te, el. d^r te; de

ce som de sæj hør o hør (D.); — høre
ad: a sku hør aj, om vi ku lén H hrø

(Søvind s.); do ka hør ham af (Agger)

sporge ham om
;
„a skul hø jær é, om 1

ene ku U wos en kaq" , Grb. 1 G 1.20; „hør

ad'* kåstdr da wal erian pæri! (vestj.);

— h— af: de ska han kom te o hør å,

så Iceti han lomr o: bebrejdes for (Ag-

ger); — h— efter: hør apr (D., alm.)

være opmærksom; hør æpr (Agger);

— h— for: do ka sawt hør få'r ve æ
Icømdn O: stanse hos købmanden og fore-

sporge; a vel hør mæ får (D.) o: fore-

sporge; — li— hen: hur hør de hen;

de hør dær hen (D.) = rgsm. ; æ kimr
ham nåk, mæn ce ka ek sæj dæ, hur han

hør hæn (Agger) o: hvor han er fra el.

af hvad slægt; — h— hjemme: haj

hør der hjem (Vens.) har sit hjem der

;

— h— ind: hør i'h te jæn (D.) sporge

for hos; hør eé, åp, niJ9r, øwar te wås
(Agger); — h— om: do for o hør dæ
åm ætdr æn ån tjæmst (Agger) o : sporge,

søge om at få; — h— op: hør åp
(vestj.) altid for: holde op; derimod al-

drig Søvind, men: de ho halt åp å ræn;
— h— over: hør æ dræi^ar dw9r i djær

læjs (D.) overhøre drengene i deres lektie

;

han hot dæm øw9r o djæ læjs (Agger);

han hot øm øwdr mand gåy,, mæn han

ku ek fen nutmr, æ ku hruq (sts.) o:

han gennemledte sagerne mange gange;

se overhøre; — h— på: hør o jænij).)

lytte opmærksom til ens tale; a so 9 å

Ut ham sil hør åpp 9 (Vens.) o: i hans

påhør; — h— sammen: di tåw hør

samal (D.) = rgsm.; — h— sige af: a

hor åh ho sej ow, tk dé sku ve nuj galt

vé de; — „kin9 do ham?'' ^^c^h ^^(^n a

ho nåk ho sej o'tv A«?«" (Søvind) o: hørt

tale om; æ hår hot sæj el. sæj å (Ag-

ger) ;
— h— til : hør te jæn (Agersk.,

alm.), sporge hvorledes det går, f. eks.

med en syg; a hår et hør tf »t i lær^

(D.) o: hørt efterretning derom; sed o

hør te' (D.), sej o hør te' (Agger) sidde

og være opmærksom; de hø se te (Sø-

vind s.) O: det passer sig; hø te' ham!
o: læg mærke til, hvad han siger, hvor-

dan han skaber sig; hø te æ lærk, hur

æn ka sjori; di drekdr hwæ jæn, o hå

gowr, så læri nuwør ka håw, de hør æ
huws te' (Agger); — h— ud: han hør

æ præjst ur om, hurøn de hæn satml

(Vimiti) o: udspurgte; han står og hører

hende ud, Kr. IV. 213; hør uwd (Agger)

udfritte; ~ h— under: de hør omr
Rivdr hærat (D.) det står under; ,no

ejer di dem sjæl , men i æller daww
boer di unne Kjasholm", Blich. Bindst.

— Jfr. Aasen, høyra, isl. heyra, sv. hora;

htsk. horen, eng. hear; afhøres, -hør,

1. hør, hørt; for-.

hørelse, no. hørals æn (D., vestj.,

Agger, alm.); huk. best. -an (Vens.) =
rgsm. ; do hår nåk kon æn hal hørals

mæ dæn jæn ør! (D.) kan siges, når

vedkommende ikke hører, hvad man siger

:

hd do to sko åpå høralsan ? (Vens.) kan

siges til den, som ikke hører efter.

-hørende, tf. se let-, tung-.

-høret, to. se grant-, slot-, tyk-.

hørfrø, no. horfrø e best. -a flt.

-frø (Vens.); hofre de (Søvind s.) =
rgsm.; i ældre tider såedes for hver af

pigerne ^/4 skæppe hørfrø som en del

af deres Ion (østj.), jfr. Kn, Skytte, For

og Nu ^ s. 123; — er virksomt mod al

slags trolddom; mod sygdom, som er

frembragt ved hekseri hos msker og dyr,

indgives tre skefulde h— i øl, J.K. 165.24
(vestj.), el. hørfrø og mesterrod strøs

korsvis på den syges hoved, J.K. 168.45;

i honsenes æde kommes' hørfrø og kirke-

gårdsmuld, når de ej vil søge deres

reder, Kr. IX. 7.46; strør man h— for

en heks, kan hun ikke komme over

stedet uden at lette sine skørter, Kr. IV.

398. 557; h— indsyet i klæde værner

mod ondt, ligesom en pose med h—

,

mesterrod, flyveron, arvesølv og kirke-

gårdsmuld skærmer mod forgorelse, J. K.

165. 26. 27; tre håndfulde h— kastes over

ploven første gang den kommer i brug

om foråret, Kr. IX, 72. 762; b— og kirke-

gårdsmuld tre torsdage i rad strøet om
huset bevarer mod trolddom, Sgr. X. 12. 17,
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XI. (34, jfr.Kr. VI. 290.363, 355.2i, 372.179;
over h— kan ingen genganger komme,
derfor strøs h— efter liget, når dot føres

ud, el. det strøs om huset, se Sgr. VIII.

189. 79(), X. 100, Kr. IV. 400. 579, VIII.

252, 268.455, Almueliv III. 129 ned., IV.

90. 57, Gr. GI. d. M. II. 84, Thiele Overtro
nr. 705, J.K.165.25, jfr.Wigstr. 1.106.164,
II. 127, Skytts h. s. 176; i æventyret skal
helten bringe hørfrø tilbage, som er sået lo

året i forvejen, J. K. 49.

hørfrøsåld, no. hofrhgl et (Søvind
s.) et fint såld.

hørfrøtorn, no. se høffeltorn.

hørgarn, no. horgån e\. Mrgån é

best. -I (Vens.) ; horyår de (Agger) ; hdrqm
de (Mors; D., Agersk., Fjolde); horgdn
de (Søvinds.) = rgsm.; hørgdns lat {Lh.)

lærred af børgarn; horgms laqdu (Ag-
ger); en horgåns skåwt (Vens.); jfr. 20

brødegarn.

hørgarnsklæde, no. klæde af hør-
garn

; di håi et hwi horgånsklæ om halsdn,

Kr. IX. 222 (Linå).

hørgarns lordag, no. i lim. i hor-
gåns lo9rda jir en hrøgåns uq (Vens.)
en horgarns lordag giver en blårgarns
uge, ordspr., jfr. hærpensnærp.

I

hørgrav, no. horgrmv æn (S. Hald)
|

graven, hvori ilden antændes, hvorved 30

den rødede hør torres inden skagningen,
se Kr. Almueliv I. 52. 185.

hørgård, no. gærde om en hør-

ager, glds. (Sønderj.) Mb.
hørhat, no. horhat æn (Agersk.)

en hat af filt el. pap, som sættes på
rokkens opstander, når man spinder hør,

derom rulles hørren: æ horhpi (et), og
uden derom svøbes atter et papirshylster

:

æ horbrow (et).

hørhegle, no. horhæql æn (Thy;
Andst) — rgsm.

hørhoved, no. horhu é flt. htoo9r

(Vens.); [horhum æn] (Thy); horhomd
et (S. Hald) ; hohowi et (Søvind s.) ; hor-

hpi et (Agersk.) — 1) en lok hor, hvoraf
flere tilsammen danner en krans (Vens.).

— 2) hovedet på rokkens opstander,

hvoraf hørren spindes (Thy, S. Hald,

Agersk.); se horhat.

høri, no. se hør du.

-høring, no. se af-, over-, på-,

hørive, no. høryw æn best. -sn flt.

-dr (Vens.) = rgsm. ; er sværere end en

høstrive, den
,
bruges undertiden til at

bære vådt hø op med.
hørknebel, no. Jwrknevsl flt. (S.

Hald); horknebd æn best. -m flt, -ar

(Vens.) — frøkapslerne på hørren; se

hørribbe.

hørkrans, no. horkråjs i -kråjs
(Vens.) en krans bundet af hørlokkér,

hvis hoveder vender ud ad.

hørl, no, se hurl.

hørlag, no. kaldes de personer,

som årlig hjælpes ad med hørarbejdet,

se Kr. Almueliv I. 53.

hørlærred, no. horlæt de (Thy);

[Jiårlart] de (Læsø); horlat é best. -9

(Vens.) = rgsm,

hørm, no. hørm i best. -i (Vens.,

vestj.. Røgen, Søvind s.) stank, ilde lugt;

dér e kraft i dje mbq, få dé war i swer
hørm we d (Vens.); jfr. Kalk, hurm no.,

hyrme uo., jæs.

hørme, uo.

hhrm -dr -t -t (Vens.);

hørm -dr -st (vestj.; Røgen, Søvind s.);

hjbrm -9r -t (Lild s.) —
stinke, også med forestillingen om, at

noget hvirvler omkring som en sky,

aske, flyvesand el. lignende; „dé bléw i

ståtik i stowdn, så de hørmt", Grb. 182. 26

;

se hjørme; haj wa så ful, de hrewnt
hørtnt uk å muj å' ham (Vens.),

-hørms (?), se pran-.

hørrende, to. hørdh (Herning, Lb.)

nænsom; hørdh omr (Lonb.); æn h—
kwin, en kvinde, som er pæn og ordent-

lig i klæder; se l.hør; jfr.Aasen hyrden,

agtsom.

hørribbe, no. horret æn best, -dn

flt, -dr (Vens.); horrev æn (S. Hald);

horef æn (Sundev.); [horrifd æn] (vest-

slesv,) en slags kam, hvori hørrens frø-

kapsler afrives,

hørrøde, no, horød æn (Sundev.)

den samlede hørmængde, som på en
gang „rødes".

hørs, uo. se herse.

hørs, udrbso, Aørs.' (Bj. h., S, Hald);

hørs (Søvind s,, Årh.) — tilhojre! plov-

mandens råb til hestene, se hid.

1. hørsom, to. hørsom (vestj.) lydig,

som gerne vil høre.

2. hørsom, no. hésom h el. hésomhjé
(Vens.; Røgen) ; måske også høseti (Vens.)

;

[høsdn] (S. Sams). — 1) nænsomhed ; hål
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h— ømr; a hd bor høsom el. hbsdm

øw9r i (Vens.) o: holdt hånd over; hål

i høsom (Røgen, Årh. egn, S. Hald); \te

høs9nhruq\ (S. Sams) til anvendelse, hvor

der bruges nænsomhed. — 2) ophævelse;

de er ene nm å hål sont e høsom øw9r

(Vens.) o: det er ikke noget at gore

ophævelser af; jfr. 1. førm, hør.

3. hørsom, to. høsom (Vens.) skånsom

;

å wær h— mæ sin klæar, nænsom over;

haj er høsom øwdr hans sacpr; >se 1 . hør,

hørrende.

hørstuge, no. hostyk æn -9 (Sunde-

ved) lille knippe hør, således som det

bindes op på loen.

hørsvinger, no. hdrsweri9r æn -9r

(Malt s.) person, som i ældre tid drog

omkring og beredte hør ved skagning;

jfr. flass sv^^engen, Schiitze IV. 234 ; mnt.

swingen: den flachs mit der „sv^'inge"

schlagen; , swinge", brett um den flachs

weich zu klopfen, Sch. Liibb. ; skagemand.

hørsæd, no. horsæ æn best. -9n

(Vens.) = rgsm.

hørsøk, no. horsøk æn (Støvring)

sted, hvor hør kan lægges i blød.

hørt, tf. sehør, to. ; høre; -høret; u-.

hørtop, no. hotåp æn -9 (Sundv.)

toppen, hvorpå hørren ved spinding sættes.

hørtoje, no. hortæj æn best. -9n

flt. -9r (Vens.) hørtave.

høru, no. se hør du.

høs, no. høs i best. -i flt. høs (Vens.

;

Løgst.); \hp9s'\ (Fur) — 1) svinehoved;

høS9n hløw kbqt te hwikgl (Lild s.) ; også

:

we do ha nm pd høsi? (Vens.) o: en

lusing; han har et høs som en halvdor,

Sgr.VI. 13. 193 (Himmerl.). — 2) tyk kind;

de ær k par pæn høs, do hår (Vens.);

man kan se på dine høs', at dine tænd
er ikke løs', Sgr. III. 88. 275. — 3) skæo.

til en fed kvinde (Vens.). — Jfr. Aasen,

haus, hjærneskal; isl. hauss hak.

høsken, no. se hysken.

høslæbe, no. høslæb æn -9r (Vens.);

hyslæh æn -dr (Lild s.) — stang med et

langt reb fastgjort ved hver ende, hvor-

med høet køres sammen, når det ligger

i haler, inden det sættes i stak.

høslæt, no. hjøslæt æn (vestj); hy-

slæt æn (Agger); hjøslæt æn best. -9n

(Støvr.); høslæt æn best. -9n (Vens. sj.)

— tiden, da græsset slåes på engen;

wi hor så'mån9 das høslæt, en dags hø-

slæt er = 1 td. land (Vens.), alm. bruges

der høbjærging (s. d.); i Horning, Arrild s.,

lægger arbejderne hatten, når de skal

stryge, mens de slår, for at de kan se,

hvor de skal begynde igen, Kr. IX. 105. 126

(Sønderj.), det er spot over de magre

enge. I høslætten bandt for en 50 år

siden slåkarlene i Herning egnen fjæle

under fødderne for ikke at synke i de

10 bløde enge, se Mejborg s. 95; Tvilde h

—

og helvedes pine får aldrig ende, Kr.

Ordspr. s. 518 o: der er så store enge

til byen, som ligger i Gjørding h., jfr.

høkjøren; om høskikke se Gr. GI. d. M.

III. 177, Kr. Almueliv I. 47; se demat,

slæt.

høslætgilde, no. gilde, når hø-

slætten er tilende, se Kr. Almueliv IV.

31.75, 33.80 (Torring).

høslætmand, no. hjøslætman æn
(Støvr. h.) slættekarl.

høsmul, no. hjøsmol de (vestj.) af-

faldet af fine blade og frø i høladen.

høsse, uo. se hysse.

høssel, no. se hødsel.

i

høssing, no.; høssom, no. to. se

hørsom.

høst, no. høst é best. -a (Vens.);

høst æn best. -9n (Hjelmsl. h., Rougsø h.,

30 Søvind s.) ; hf9st best. -9n hak. (Tved)

;

I

hø9St best. -i (S. Sams); høst æn (D.,

j

vestslesv., Bradr., Fjolde); host æn (Ag-

I ger); jøst cpm (Agersk.) ; hy9st fl?« (Fjolde)

— årstiden, da der høstes, høstens ud-

bytte; i høstens ti, hun hd wa9 her i

høst (Søvind s.) o: i høstens tid; korn-

høst, vistnok over hele N. Jylland; i en

del af Sønderjyll. både om høhøst og

kornhøst (Agersk. —Bradr.) ; hy9st (Fjolde)

40 = det at høste (Lyngby), „høst" der-

imod = plt. årnt; i si høst9n (Hjelmsl. h.)

sidst i høst; dæn el. de he9st han tva

hær (Tved), ellers hak. ; én gow9, én sæh
høst (Søvind); é gåt, wu, waq høst (Vens.)

godt el. dårhgt høstudbytte; hun ær i

host el. hæn i host (Agger) o: har høst-

arbejde; dæ'h, dær sow9r i æ høst, ska

horpr i æ vint9r (Ang.); kommer under

høstarbejdet en fremmed ind i skåret,

"lægger opbinderen bånd for ham, han
' må da give brændevin, Kr. Almucliv 1.

47. 158 163, sign. Mannhardt Myth. For-

schungen s. 32 flg.
;

jfr. Aasen, isl. haust

itk. ; harvest; efter-, hø-, korn-, rug-.
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hø-stag, no. h)østa(i æn (Andst) et

fint høstrå; se hakkelsestæle.

høst-ager, no, høstaqar æn (Andst)

ageren, som høstes.

hø-stak, no. høstak i best. -i flt.

-stak (Vens.) ; hjøstak æn -stak (D.) ; hjo-

stak æn -stak (Harboøre) ; hystak æn -stak

(Agger) ; hjéstak æn -staki (Søvind s.)

;

hjøståk æn best. -dn flt. -ar (S. Hald);

nt.

(Sundv.) — rgsm.; hovbønderne var så

ligegyldige i deres arbejde, at de kunde
skyde en h— ud i åen, når ladefogden

ej så det, Kr. Almueliv II. 29.73; „Wå
Har, læ dt no von (rådne) o (g plæt!"
så æ dræri om hjøstak (D.), udtrykket,

som drengen bruger, benyttedes som et

godt ønske for et nybygget hus, med
hentydning til frygten for ildebrand, da

hø9st -ar hødst høast (S. Sams) ; nf. hest

(N. Sams);

høst -dv høst høst (Hjelmslev h., D.,

Søvind s., Andst);

host -9r host host (Vejr.);

høst -9 -9t -9t (Elsted);

høst -9r -dd -9d (Mors) ; nf høst (Thy,

Agger)

;

jøst -9r jøst jøst (Agersk.) —
ståki (Røgen s.); jøstak mi -sto9A:iol) om arbejdet med at afhugge korn,

meje (N. Jyll), derimod: „slå" (s. d.)

græs; på enkelte steder i Sønderj. også

om høslætten ; fortæll. om høst se Efter-

slæt 243. 272; kvædelæs, neg; meje. —
2) køre sæd ind (Vens.); fan9n hbstsr

ene hans sæ så gront o: ukrudt forgår ej

så let; se ind-.

-høstet, tf. se ind-, op-.

høstfolk, no. høstfålk flt. best. -9n

man i gamle dage ej kendte til assu- 20 (Vens.) ; høstfålk (Søvind s.); jøstfålk
rance; h— , som bliver sat om søndagen,
synker i jorden, Kr. Sagn II. 277. 123;

gåde: det første er jeg gron, derefter

bliver jeg hvid, så bliver jeg lådden, både
foruden og forinden; så lådden som et

får, og der er ikke et fårehår på mig;
se 1 . hæs ; den troldkyndige røgter knalder

med sin pisk og driver høstakkene foran

sig hjem, Sgr. X. 180.459, jfr. Maurer,
Isl. S. s. 142, Arnås. I. 511.520.

høstarbejde, no. høstarbec e best. -9

-(Vens.) = rgsm.

flt. (Agersk.) = rgsm.; når h— fik en

fremmed til at prøve deres redskaber,

krævede de brændevin (Djursland, vist

alm.); gårdmanden skulde have sine h—
fæstet inden jul, at de kunde møde hos

ham til frokost 2den juledags morgen,

Kr. Almuel. IV. 115. 333, jfr. nr. 338.

høstforklæde, no. pigerne bærer

æn hwijd hdstforkle (Lild) under høst-

so arbejdet.

høstfærdig, to. høstfær9 (D.) =
rgsm. ; om kornet, færdig til at høstes.

høstdag, no. héstda i best. -datci ^ Jiøstgilde, no. héstjU é best. -c flt

i\L -daw (Vens.)] høstdå een (Mors); høst- ! -ar (Vens.); høstgil æn -9r (D.); itk. (Sø

daw æn (Søvind s.) — en arbejdsdag,

som i høsten ydes præsten af dem, som
ej offrer; j^di skul ol jø prkjsti i héstda,

de wa da hløw9n en skek" , Grb. 36. 1.5.

høstdrejag, no. høstdræri æn -drærii

vind s.); høstgil itk. (S. Sams); jøstgil

et -9)' (Agersk.) — gilde på gården efter

fuldendt høst; jfr. Kjær, Stavnsb. s. 384,

Blicher Saml. Nov. III. 577; i hedenskabet

fejres høstjævndøgn med offer til de

(Sall. ; Mors) — 1) det udpyntede neg, 40 underjordiske landvætter, der ansås for

som køres hjem på sidste læs; den, som
binder det sidste neg, får æ høstdræri,

om hvilken der bindes tre bånd; ved en
hoj, som kaldes Pejers kirke, ude på
Spølrup søndermark, døbtes „ høstdren-

gene ": „a døber dig i villing og grød
og kjærnemælk i tre mænds navn", se

Kr. Almueliv II. 24. 63. — 2) = fisse-

mand (s. d.), Kr. Almueliv I. 49. 173 74,

at have hjulpet med ved den afsluttede

høst. Et minde herom er uden tvivl

vore høstgilder, ligesom det på sine

steder endnu bruges at levne på marken
nogle aks „åt småfolket". Kirken har

flyttet disse fester én uge frem til Mik-

kelsdag, Hazel. Samf. f Nord. Museets

Fråmjande 1889 s. 12— 13; jfr. opskjør.

høstgrøde, no. høstgrø æn (Lindk.,

Fb. Bondel. s. 344; jfr. Mannhardt, Myth. 5oD.); hjostgrø æn (Sem); josgroj æn (vest-

Forsch. s. 18 flg.
,
gammel 7, kjælling,

kvædelæs, ritte, rugdrcng.

høste, uo.

høst el. høst -9r -9 -9 (Vens.s vestre del)

;

slesv.); jøstgroj æn (Agersk.) — efter-

grøde; jfr. eftergrøde, ho.

høsthandske, no. høsthdnsk (Sø-

vind s.) grov skindhandske, som pigerne
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bruger i høsten, når de har korn at

arbejde med, der er tidsler i.

høsthave, no. høsthaw æn -9 (Sunde-

ved) sideijællerne på høstvognen; jfr.

1. have, lærring.

høsthojtid, no. jøsthøtd et -r (Ager-

skov) = høstgilde.

høstkage, no. høstkåq æn -kaqdr

(Lindk.); jøstkqq æn (vestslesv.) — en

sigtekage , som bages af den ny rug, lo

når der er ophøstet; hver af folkene får

sin ; hyrdedrengen bringer gerne sin hjem

til forældrene, se Kr, Almuel. 1. 48. 160. 179

;

ligeså vestslesv.; jfr. opskjørkage.

høstkarl, no. héstkpl i best. -i flt.

-kol (Vens.); hostkål æn -kål (Sall.);

høstkål æn (Støvr.) ; høstkgl æn (Søvind

s.); jøsikal æn -kal (Agersk.) — en høst-

arbejder, som mejer korn; jfr. mejler.

havde fast tjeneste på gården, fik, når

høsten var tilende, en h— , se Kr. Al-

mueliv I. 48. 160, høstkage.

høstpige, no. høstjnq æn best. -piqan

flt. -piQ9r (Vens., vestj.); høstpiq æn (Sø-

vind)
;
jøstpiq æn -piqsr (Agersk.) — pige,

som hjælper med i høsten.

høstpind, no. héstpen æn -pen (Lild

s.) mejered.

høstprædiken, no. høstpredskan æn
-9r (D.); }iøstprek9n æn -9 (Søvind s.);

høstprækin æn (Agger); høstprek9n æn
(Lild s.); Mstprek9n æn best. -9n flt. -9r

(Vens.)= rgsm. ; takkeprædiken for høsten

;

présti hdtc én rejti jow høstprek9n i da'

(Vens.).

hø-streng, no. hjøstræti æn (vestj.)

en lang revle sammenrevet hø, se 2. hale 2.

høstslæt, no. høstslæt æn (Holste-

høstkjælling , no. høstkæbti æn^ohro) = høslgrøde.

(Mols) ~ høstdreng
;

jfr. enke, fissemand,

gamle, ritte,

høstkone, no. høstkwon æn -kwej9r

(Vens.) ; høstkon æn høstkwimr (S. Sams)
— kone, som hjælper med i høsten.

høstkratte, no. høstkrat æn -9r

(Mors) den lille korte rive, som høst-

pigerne bruger til at samle kornet med,
inden det bindes.

høstlam, no. et af de sidstfødte lam, so = rgsm.

høsttid, no. høsttic æn (Vens.) —
rgsm.; men mest: i høstans tic.

høsttjeneste, no. hostfjæmst æn -ar

(Vejr.); høsttjemst æn -9 (Søvind s.) —
tjeneste, som man påtager sig i høsttiden.

høstuld, no. hy9st-ol (Fjolde) uld,

som klippes af fårene om høsten.

høstvejr, no. høstveja et (Søvind s.);

høstwæjh len (Agger); høstiver e (Vens.)

som blev udtaget til at fedes og slagtes

til høstgildet, kaldtes også gildeslam

(Djursl.).

høstlys, no. kornmod (Ris s., Søn-

derjyll.).

høstlærring, no. vognfading til høst-

brug (Ang.), se høsthave.

høstlordag, no. høstlbwda (Randers)
fridag for tjenestefolk efter høst, jfr.

rumpedag, slætlordag.

høstmand, no. høstman æn (Støvr.)

;

høstmaj i -mej9r (Vens.) — 1) mandlig
høstarbejder, gift el. ugift; næ piq9n, dk
hejdr åp, ka bej e niq men héstmqj to

trej hoq^ så ka hqj ene go frå' her

(Vens.). — 2) en udpyntet dukke, jfr.

Sgr. V. 166. 749, VI. 78. 696, XI. 135, =
Tissemand (s. d.), jfr. høstdreng.

høstmø, no. høstmø æn -9 (Søvind

høstvise, no. blev sunget for doren,

når kvædelæsset (s. d.) holdt udenfor, se

Kr. Almueliv 1. 50. 177 (Hæst, Trige s.,

V. Lisbj. h.), jfr. s. 54. 190.

høstvogn, no. høastvun æn -vun

(Sundv,); høstun æn (Søvind s.); hhst-

wuwn i best. -ivun (It. -wuwn (Vens.) —
rgsm.

hø-stænge, no. hjøstæri æn (Davbj.

40 s.); [hjøståri] (Blich. Bindst.) — høloft.

høst-ærme, no. høstærmar flt. (D.)

pigerne var iført tow hivijd hbstærin9r

(Lild s.) under høstarbejdet; ærmer af

linned el. bomuld . som bruges ved op-

tagning (D.).

høst-øl, no. hø9st9l (Sundv.) høst-

gilde på herregården: forseelserne skulde

afsones, hver med en snaps, f. eks. når

mejeren slår for nær ind på optagersken.
s., Gjedv.) pige el. kone, som har taget so der går foran ; når optagersken binder alt

tjeneste for høstens tid alene.

liøstning, no. høstn9^ æn (Søvind
s.) mejning.

høstost, no. hver daglejer, som ikke

det mejede korn, mens høstkarlen stryger.

hø-svale, no. høswål æn (Vens.)

kvistlem på siden af taget, til at føre

hø ind ad; se akkeneje.



h5t—hø-visk
7fil

hot, to. bio. se hoj, hojt.

høtigger, no. hjøtæq9r æn -dr (vestj.)

person, som går omkring og beder om
hø, se hungervogn; fortæll. om en h—

,

Kr. VIII. 306. 519.

høtte, no. se hojtid.

høtyv, no. hjøtyw æn (vestj.); hø-
tijw i (Vens.) ^ høkejs

;
jfr. U. Bl. I. 33,

Nyrop V. Sk. s. 68; sv. hotjuga; høtyven

hø9 el. hø é, best. hø9t el. høt, ældre
siger: hét, måske dog også heat høs, flt.

hésr (Brønderslev,' Vens.); héwø h best.

hdw9 flt. -ddv (Åby) ; how et best. -9t flt.

-9r best. -3m (Randers); .A^mjj et -9 (Sø-

vind s.); hkw9 itk. -d9r (N. Sams); horn
itk. flt. best. -ran (S.Sams)

;
\}iøw9r\ et best.

-9t (Lisbj. Terp) ; hdw9r æn howrhr (Vejr.)

;

homr et -sr (Agersk.) — 1) el stykke
skal forestille bispen, Kr. Molb. 65. 208. lo hornkvæg, tyr, stud el. ko; h het9 hh

høtomme, no. redskab til at „tomme"
hø sammen i stakke; ,høtemme* Mb.,
se tomme.

hov, no. se 3. hoj, hor du; hovd,
hoved ; no. to. se hoj ; uo. se hoje.

hovbær, no. se hyben.

hovd, no. se hojde.

hovd, no. howd et -9r (S. Hald);

høwt et (Tovstrup); how el. homt et flt.

(Vens.) en kalv ; kan også være samlings-

navn: méj howd9r (Thy); i smstn. om
andre dyr; di ser, dær ær eti9n, dær
hår Ibw å ta æn bes9n hømå i huws
(Lild s.) o: optage et kreatur, som beser;

lig. han æ jet a dl stumr h6w9d9r (S.

Hald) o: han har meget at sige: „no
ær 9t dw9r mæ æ hdw9r!'' så æ man,
hans kuw9n wå dø (vestj.); brogede hø-

hesL how9rn (Randers egn); høwi et (Voraoveder kaldte de gi. havfæ, Kr. Sagn II

h., Gjern h.. Søvind s.); høw9 best. -t
'^'

(Lisb. Terp) — forager, se hvoddems-
ager; „nær i sin maj ku få e støc å
fcb hoic9 (fælled hovden) ej te hans ijn

jour U9n de hløw jor eJsæJ9ls dær imb,

så hét 9 ham te få bsstandi'^ , Grb. 172.9.

hovdsager, no. hdw9saq9r æn (Horn-
borg s., Mds. h.) tbrager, se 2. andet,

hvoddemsager.

hove, uo. se hoje; to. se hojre.

høve, uo.

154. 30; nogle hår af et nykøbt h— hæng-
tes op i skorstenen (s. d.), så løb det ej

bort, Kr. VI. 206. 28i. — 2) skæo. din

hdw9d! (D., alm.) ; de er e (jåt hø! (Vens.)

;

se mog-; fy, i hoved navn! Kr. Ordspr.

s. 139. 31; se hoved, hyrde s. 719. 19,

høvd, nød; ånde-, fæ-, fåre-, honse-,

ister-, kalve-, kokke-, kjøre-, leve-, slagte-,

små-, stor-, svine-, talg-, tægte-, ungfæs-,

30 ung-, øg-.

hovedlig, to. homrliq (Vejr.) som
how -9r -9t homt (D.); ft. homd tf.

[

ligner et hoved, ukvemsord f. eks. om
hdw9d (Agger);

how -9r -9d howdd (Mors) ; how sæ (Thy)

;

hénp el. høw -9r -9 høw9 (Vens.); hæw
el. hæw sæ (Lild);

hdw9r hdwr9r hdwr9t (gid., Agerskov,

vestslesv.) —
pynte, istandsætte: å how jæn (D.) pynte;

en drukkenbolt.

høvejr, no. hjøvæjr æn (Andst, D.)

godt vejr til høarbejdc ; o stp o lur at9r

h— , falde i staver; jfr. amdam, hone-

drom.

høvelig, to. /joW? (Thy, vestj., Vens.)

ordentlig i påklædning; de æ kon h

how ve sæ el. how sæ (Vejr.); how æn*ogpr (vestj.); se høve uo.; hun æ reqliq

krom we dæ! (Mors); do ska how dæ æn
snwl (Agger) ret lidt ved dine klæder;

høw we set huks (Vens.) pynte ved sit hus;

høw dæm el. hbw we ddni (Vens.) om
klæderne: lappe; de ær æn skit kow9n,

hun ka hwærk9n how hæJ9r far ve 9t

(vestj.) hverken lappe el. gore istand

;

do ku da hdw9r dæ sjæl (vestslesv.) o:

pynte; hqj hdw9r ene we hans snak

nåk fat9, mæn hin9 har håhr hun buw9d9
ræn o howh (Agger); hon er ene su

homh (Vens.).

høver, no. se hyrde, høved; uo. se

høve, hoje.

-hoverlår, no. se hejle, hojlår;

Peder-.

høvet, to. han hdhr sæ héw9 (Vens.)

pæn i klæder; herhen hører rimeligvis:

(Vens.) o: pynter ikke på sin tale; jk.socen how støk arbed, de æ how ggr (D.)

Aasen høva, afpasse, tilpasse, somme sig;

isl. hæfa; hoje.

høved, no. homd æn -9r (D., vestj.,

Thy, S. Hald h.); høwd æn -9r (Agger);

om hvad der er godt gjort; se 2. hoj.

høvfyld, no. se hojfylde.

hø-visk, no. høwesk i best. -i flt.

-wesk (Vens.) — rgsm.
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hovl, no. howl i best. howli flt. howl

(Vens. ; D. , Sønderj.) ; hæwl æn hæwl
(Thy, Agger, Søvind s.); hæwl æn hæwl
(Fjolde); hawl æn hawl (Åbenrå) — 1)

— rgsm., redskab til at hovle med. —
2) i smsæln., en stærk drik, se øl-. —
Jfr. Aasen, hyvel hak., sv. hyfvel, isl.

hefill hak. ; htsk. hobel, mnt. hovel, Sch.

Liibb. ; rubank; bugt-, drivebed-, fals-,

fjer-, fure-, fyldings-, gesims-, grad-, grunt-, lo

karnis-, krog-, krum-, liste-, møn-, not-,

pariser-, plov-, puds-, sims-, skridt-, skrub-,

slet-, sten-, stryge-.

hovle, uo.

howl -9r homl howdl (D., vestslesv.);

hæwl -9r -t -t (Agger) ; nt. -s ft. tf. -di

(Søvind s.);

howl -dr -t -t (Vens.)

= rgsm.; tig. han ær et ræt homl aw
(vestj.) om den meget enfoldige, han^^

hæwlt ham gåt igæ'mal (Agger) o : skældte

ham svært ud; jfr. hugge s, 664. 19, kage;

over-, skak-.

hovlebænk, no. howlbætik æn -hærik

(D.); hæwlbætik æn -dr (Agger; Thy);

howlherik i

rgsm.

hovlejærn

,

(D.); howljan e

= rgsm.

-hovlet, tf.

hovlig, to.

best. -i flt. -hetik (Vens.) =

no. howljan æn -jan

best. -t flt. -jan (Vens.)

30

se U-.

se høvelig.

hovlspån, no. howlspon i best. -spdn

flt. spon, også howlspawn -spawn (Vens.)

;

hæwlspån æn — flt. (Agger) ; hæwlspgn æn
-spon (Søvind s.); howlspon æn = flt.

(D.); howlspån æn = flt. (vestslesv.) =
rgsm.; h— i lyset, et krummet stykke

tælle i lysets rand, varsler den død, som
det vender imod , Sgr. IX. 230. 759, 40

232. 779.80, VIII. 224.928; Kr. Anholt
114. 288; J. K. 397. 1296, Thiele Over-

tro nr. 654, smlgn. „likspon", Aasen;
,spån",Wigstr. 1. 118; „dead-spale", Hen-
derson s. 48; „coffen spehl", W.Gregor
s. 204; „Winding sheet", Nicholson York-

shire s. 44 ; Liebr. Volksk. 352. 17 ; Wuttke
nr. 296, Strackerj. I. 33; Urquell I. 48. 23,

III. 299 ;
jfr. brev, brudehank, hat 2, lig-

spån, tyv; i sagnet får en person h— til be- so

lonning af underjordiske ; de bliver senere
I

til guld, Kr. III. 45. 61, 47.63, IV. 26. 28,
|

Anholt 7 1 . 153, Kr. Sagn 1. 74. 297, 129. 491,

179. 649, 205. 765, 244. 857, 287. 955,

341. 18, 344 nr. 65; Thiele II. 117. 254,

jfr. Wigstr. I. 91. 224. 235, II. 262, Hoff-

berg s. 69, Nicolaissen Nordland I. 24,

Sande I. 7. 17, II. 277, Mhofi" 290.

297 anm. nr. 408, s. 327. 28. 29. Grimm
Myth.2- 246. 452, Sagen I. 47, Hartl. Sci-

ence s. 49, se penge; helhesten, som om
natten blev bundet til træet, er om mor-

genen en hovlspån, Thiele II. 294.

hovlstok, no. howlståk æn -stådk

(Bradr. ; D.) — 1) det afrettede træstykke,

hvori hovlejærnet gores fast (alm.). — 2)

en stok, med opstående pinde, således

fastgjorte, at „søllene" på væverstolen

kunne bindes om dem; to ad gangen

bruges til hvert søl, de kaldes andre

steder „sølstok" el. „sølhest" (Braderup).

hovn, no. uo. se hjorne, hævn,

hævne.

hovnsk, to. hdwnsk (Lonb.) nænsom

;

h— ømr æ. klæJ9r; se l.hør.

høvogn, no. hjøuwn æn (D.) vogn

til at køre hø med, el. belæsset med hø;

nær æ jøvun hdgyn9r å knark, så hegyn9r

æ hatc9r å æ tar9 (boghvede) å spark

(Vlb.) o: brede sig, el. æ gronlahs hamr
å ark (Branderup) o: arlDejde sig frem.

høvre, uo. se høve.

hovs, no. se hævs.

hovsk, to. howsk (vestj.) høvisk;

læ wås stræv, vi ka fo h— hæl9awt9n,

friaften i ordentlig tid; no ska do gøj9r

9t let howsk, pænt og ordentligt;

å femten hovi'ske møer war der,

te den særk skuld' tow å vrii,

å somm' såt deres helsen te,

å somm' fæk støng i sii, Sgr. III. 19.3;

der sad de fruer og høwske møer igjen,

Kr. I. 192.6; se Aasen, høvisk; isl. hæ-
verskr; hovsk; høve; u-.

høvske, uo. høwsk -9r (Løgst. ; Rø-

gen, Mors) være kræsen; sed å h— (Løg-

stør) ; a tøk9, do høwsk9 (Røgen) : sidde

og vrage maden, være for fin til at spise,

om msker og dyr.

høvsom, to. [høwsoni] (Mors), h—
i klæJ9r, sommelig påklædt.

hovt, no. uo. se hæft, hæfte.

hovu, no. se hør du.

Hovver, no. se hyrde, Hojer, høved.

høvverbrink, no. det sted i fjorden,

hvor grundene hører op og dybet be-

gynder, J. Saml. VIII. 177 (Sall.) se hyvvi-

våge.
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hbvvi, no. se H6jen, hdvd, hoved.

hå, no. se had.

hå, no. ho i besl. hgi flt. hpsr best.

-9)1 (Vens.) ; ho æn -sr (Holmslands klit,

Thy, Lild s. ; Agger) ; hd æn -9i' (Fanø) —
en slags lille haj, acanthias vulgaris; så

ruk som i hghål (Vens.): halerne bruges

som sandpapir; æn smordhrø hg, en spi-

selig haj, se U. Bl. I. 42; også: wi ho

cMt no røqe hg ida- (Vens.); jfr. Åasem

haa hak., isl. hår; blad-.

håb, no. hgv æn (D.); hgh æn (Ag-

ger) ; itk. best. -3 (Vens.) = rgsm.
;

gi æ
hov åp (D.); „di håæ så glåe i hovet

løuet", And. Frieri; „du får a^ leve i

håbet!" i Håbet lever firbenene, Sgr.V.

22.-27; H— er et stigbord i dæmningen

for Bessermade; low ive hgb, Ilsom Job

(Agger); hgU e slopm åp (Vens).

håbe, uo.

hob -9r -9 -d (Vens.);

hov -9r hoft hoft (D.);

håv -9r haft haft (Agersk.)

— rgsm.; med et ordspil siges: han

lomr ve o håp lisom æ tus9r (Andst) o

:

håbe, hoppe; jfr. Aasen haap, no.; htsk.

hoffen uo.; mnt. hopen, hapen, Sch.

Liibb.; eng. hope.

hå-blase, no. hohlasdr flt. (Vens.)

=^. håvable. ^

håd, no. uo. se had, hade; ft. tf.

se have.

håflnne, no. håfen æn -9r (Agger)

— rgsm.

håg, no. se hage, 2. hug; uo. se hugge.

håhest, no. håhæst æn -hæst (Holmsl.

kl.) en slags haj, jfr. hå.

håiplæt, no. se hadeplet.

håj, no. se hånd.

håjboj, no. se hanebånd.

hajs, no. se hase.

håjsk, no. se handske.

håk, no. se hok, hug.

håkenren, to. hdk^nræjn (D.— S.

Jyll.) — i Mellemslesvig forekom ordet

meget alm. i aftægtskontrakter : så og så

mange sider h— flæsk; her kendes det

kun i udtr. han æh—, ejer intet mere.

Sch. Liibb. 11. 176.14, hakenschon, haken-

rein, von schweinen die geschlachtet und

ausgeweidet am haken hangen; haken-

rein, Schiitze II. 91.

håkilling, no. håkihti æn -9r (Ag-

ger) håens (s. d.) unge.

hål, no. uo. se hagl, 3. hal, hale, hul.

hålke, no. hblk i best. -i (Vens.)

glathed, om glat føre på veje; sbn i

hblk å sbn i glal9ri; no kr hblki b, nu

er glatheden på vejen forbi; jfr. Aasen

haalka, isl. hålka huk., glathed,

håltj, to. se halt.

håmand, no. håmæn flt. (Lb.) en

plante, eng-troldurt, pedicularis paluslris L.

håme, uo. se 2. humme,

hamp, no. se hamp.

håmpel, uo. se humple.

hån, no. se hane, hjorne.

hån, to. hå9n (Vlb., Bradr.); hån

(Agersk.) — undseelig, skamfuld; å hlytv

h— ; de ær så håsnt å ræjs væk får et

å9r o: det ser ilde ud, når tjenestefolk

rejser efter et års forløb.

hånd, no. hån æn hin9r (D. ;
Øsby,

»Vonsbæk); flt. himr (Agger); flt. himr

(Vejr.); hbj æn best. håj9n flt. hæjdr

best. -n (Vens.); hån best. hån9n flt.

hæn9r best. -n (Jetsmark); hån æn hemr

(Liid s.); hgn æn hæn9 (Hjelmsl. h.); hgn

æn (Søvind s.); hgn æn best. hgn9n flt.

hæn9 best. hæmrn (Ålsø, S. Hald); flt.

hæpr (Støvr.); hån best. -9n flt. hin9r

(Årdestrup); flt. hen9r (UeW.h.); hån æn

hæmr (S. Sams) ; hipfi best. -9n flt. hæn9r

(N. Sams); hqh æn himr (Agersk., Bran-

derup, Skrystrup, Nustrup) ; han æn }iæn9r

(Brader.); ha9n æn hæm (Sundeved, N.

Angel); sydligere: Msn; ho"n æn himr

(Fjolde) — 1) hånden udenfor håndledet:

tæj mæ æ himr (D.); han hår lån ^t:in

o æ hi'h9r sed9r enda' ud9nfår (D.) kan

siges om den, der kan række langt; ræk

mé én hgn! (Søvind s.) o: giv mig en

håndsrækning; ji håJ9n, ta jéj i håj?n

»(Vens.); dæfi fæjl hån (Agger) venstre

hånd; de jøw hgj (Vens.) o: den hojre

hånd; tæj mæ æ huml hån (D.) tage

ubeskedent ; æ hyw9r hån, modsal æ kæj

h— (Lindk.); dej hest ho wat i måmr

hæj9r, i pråridr9ns hæj9r (Vens.); leq få

hår han å 9t (vestsiesv. ) ; do b9hdw9r et

o leq hor9r hån g en do vel (D.) o
:

ar-

bejde strengere ; hun hår tæj9n riq9l9 hgr

hån o (D.) o: taget altfor hårdt fat; æ

kon hån (Lindk.); gi ham dæn fcon hån

(vestj,) o: hojre hånd; jfr. Aasen, fager-

hand; hun æ kart får æ hgn (Tånmg)

o: studs; æn kgl hån, æn tvarm hjåt

(vestj.), jfr. J. K. s. 57. 9 (alm.); den hæJ9r
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æ kål, do hor ene den mødom (Vens.)

kan siges til piger ; a ku et sijd æn hån

fræ mæ (vestj.) om tykt mørke; kom
mæ æn krom han (N. Slesv.); ,,kroin hoj

jø kroqdn low" , Grb. 235. 118; æn krom
hån gir æn nåd9 dom (vestj.) o: bestik-

kelse, gaver ; det er som en krum hånd

i en skovergryde, Kr. Ordspr. s. 1 38 ; lånt

fræ- hån (Mors) afsides; mam hindr gor

lempe på, god lykke til; haj hor 9 sont

å de jen hdj å i de nan (Vens.) når

han netop har udkommet; do to de i

muj, do hor dUr hat i hæjm (sts.) til

en, som praler af det, han aldrig har

gjort; de ær il få mi han (vestslesv.) o:

jeg står ikke således, at jeg ret kan få

fat, det passer mig ikke; hål hån omr
(vestj.) = rgsm., skærme, beskytte; hon

rask arhed, o mam mon tom fåd (vestj.); lOg blown hæle å jen hpj å i' inqn (Vens.)

dæn pæn hån (Lild s.) hojre |iånd ; han
æ. wes te hans hån, når hans æn (el.

rotp) klør, Sgr. XII. 135. 272 (Thy); A.

:

hon e døqti mæ hér hæj9r! — B.: ja,

nær her ^i klør (Vens.); han æ rap o

æ hån, nær hans roic klør (D.); han æ
rask te æ hån, han ka snårdr ed æn
panøkåq en æn hun (D.) ordspil mellem
hund som objekt og subjekt; po re hon

hun er bleven særdeles omhyggelig be-

handlet; lok æ himr samdl (D.); „han

lut hans hænne sammel", Tkjær 11.10 o:

folde hænderne; el. leq si hinsr samsl

(vestj.); „præjsten hoj it lo hohn å dem",
Tkjær II. 1, d: viet dem; der er oUr
så mø som dh ka leq hgq upå min hoj
(Vens.) ; hon spr på hær idn hoj el. row
(Vens.) om piger, der ikke tager tjeneste.

(Søvind s.); æ ræt hån (Lindk.) hojre 20 men bor tilleje som arbejdersker; di

hånd ; æn skidsn hån gor æn fiJ9d mon
e\. æn ræjn skæhri (D.) o: strengt, snav-

set arbejde giver god, ærlig fortjeneste;

mé tp^r dæj jen hpJ å ræJ9r dæj nån
mæ, Sgr. XII. 137. 332 (Vens.); de er å
de jen hoj å i de nan (Vens.) f. eks.

hvad mand giver kone; tåw hin9r æ snar

fylt (D.) 0: enkelt mand kan snart blive

overlæsset af arbejde; æn tro ha9n å

mumr hår nåk skæn dæj i di hån (vestj.)

forblommet udtr. til et barn f. eks., der

står med et stykke , skåret" smorrebrød

i hånden; „hun slow hind hinner te hind

lohr alt mæ så stuer en ræssel", Blich.

Bindst. ; sid hpmn bw jen (Søvind s.) —
rgsm. ; hun såt sæ imumd 9r huimds mæ
himr o fæd9r (Agger); no spøt9r vi i

æ himr o så tæjsr vi bæj9r ve (vestj.);

æn tæt mon, di hreri9r jæn vit (Valsb.) ; 30 stp mæ nåw9t i æ himr (D.) have noget

mæ æn trbw hån o æn tæt mon ka æn
ræjs værddn ront (vestj.); vi gé hwæ wo
hpn (Søvind s.) o: spiller kort, kegler

på egen risiko; hun vil ikke danse ved

fattig karl' djer hånd, Kr. II. 224. 1; en

moder skal drikk' en sonnekon' på hånd,

Kr. I. 333. 16 o: drikke til, kredense; pj
hån (vestj.) hilse med håndslag; æ fæk
da hån i hatik mæ' ham (Agger) = rgsm.

;

rede; søq jæn o hån el. o æ hån (vestj.),

epo hån (Mors) søge råd el. hjælp hos

læge, sagfører; do ka jo søq mæ. o æ
hån, vel do nåt! (vestj.) o: anlægge sag

mod ; dæn skit9 hun søgt mæ o æ hån

(Malt) o: angreb mig; tæj dæn jæn hån

o tuw9 dæn amn inæj (D., alni.) lade den

ene hånd to den anden, el. betale gamle

udgifter med nye indtægter; dukatanæst
fo hpJ i håt^k mæ (Vens.) ; vi fæk han <« få hån, lisoni Jpn tuw æ piqer, Sgr. V.

te å få æn kp (vestslesv.) o: vi fik det

held at få en ko; æ vel gi dæ æ haan
å 9t (Ang. alm.) jeg vil love dig det

med håndslag; jeg giver dig penge alt

på din hånd, Kr. II. 195. 3 o: giver penge
forud; go o si æJ9n hån lisom di stuw9

^esleii9r (Agger)
;
go på sin in hpJ (Vens.)

gå for sig selv; go te hån (Vejr.) gå til

hånde ; de ska tvær i bet9 fesk om ene haj

33. 228 (vestj.); ta hpJ i mæ nu9 (Vens.)

O: tage fat med; ta æt9r 9 mæ hm hæj9n

(Vens) gribe efter med begge hænder;

de e te jen hpJ (Vens.) o: det er lige-

meget, ens, ligedan; „di e te jen hpJ"

,

so maj om hans wånc, de war hn f€ti9r

i dem (Vens.)
;

„i de haj treksr håj9n te

slaw" , Grb. 27. 55, idet han løfter h—
til slag; hqj ka wej hans hæj9r te' å

kajen (føre) håjm te wtf/(Vens.); di hår^«jør ol te^ (Vens.) har godt håndelag; de

ek mij9r en å æ hån o iji mon (Agger) ær som æn væmr æn han om (vestslesv.)

o : de er fattige folk ; haj hor bu9 hæJm o : så let kan der ske forandring ; han æ
ful (Vens.) ; han hår gåt hpn p 9t (Hjelmsl. så katp (kejtet) , te han kan oUr wæn
h.), han hår gum hån te dt (D.) o: god hemr te nmr teti (Lild s.); vi vint9r apr
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dæj mæ dæn jæn hån (LtJnb.) spøgende
til den, der kommer forslide til middags-
bordet, der underforstås: vi spiser med
den anden; æ wel hælst was wej 9 hån,

nå de ska yo fuw9 sæ (Agger) o: til-

stede; — for h— : får æ hån æ dær
et o yyj9r (D.) for tiden; han tow liq

får æ hån, Ilsom famn tbw æ præst (D.)

bestandig den første den bedste uden at

sovendes bryst, er dødvarsel, J. K. 385.
122G, en kold hånd, man griber om nat-

ten, ligeså, J. K. 260. 856; er bud fråden
døde, Kr. Sagn II. 313.200; pigen, som
spinder (s. d.) lordag el. kyndelmisse aften,

ser en blodig bånd, Kr. Sagn 11. 278.
126.127, Almuel. IV. 152.419.20; en glo-

ende (s. d.) hånd, Thiele Overtro nr. 132,
Gr. GI. d. M. 1. 84 flg. ; spøgelsets fingre

vrage; dcer æ moj arbed få hån (D.); io svider mærker i mandens hånd, Kr, Sagn
„de ær et få mi hån!'' så han æ man,
han skul ud o slo yræjs (vestj.) o: det

passer mig ikke; lyskeren kom i tanker

om, at han havde en mand for æ hånd,

Kr. Almuel. 11. 174 a: for sig;, — fra
h— : fg 9f, yypr 9t frå æ hån (D.) gore
noget færdigt, så det er godt: få det fra

hånden; de yor rask frå æh— få'r
ham (D.) han arbejder rask; vi hår dt

II. 122. 8.-); en uudslettelig blodig hånd
ses på en væg, Kr. IV. 120. 165, VIII.

227.391, el. trykkes som varsel mod
ruden, Kr. III. 310. 417; en iskold spø-

gelse-hånd, Kr. VI. 122, VIII. 201, Gr. GI.

d. M. 1. 137, jfr. Slrackerj. 1. 162 b, 168 a;

en jætte-hånd, Vedels Saxo s. II i Maddings
hist., en havfrue-h— , Hofberg s. 62, spø-

gelse-h— , Folkl. Journ.V. 186 (Cornwall);
frå æ h— (D.) nu er det overstået; 20 troldehånd, Arnås. I. 143. 146. 159. 165
frå æ h- , til hojre, køreudtryk; de

två frå æ h—, så han æ man, da
vælt han te æ hån (Andst) ordspil mel-

lem den dobbelte betydn. af „fra h— ":

færdig el. tilhojre; frå håjm å i muj
(Vens.) fra hånd og til mund; de yek

»læ fræ æ hån (Lb.) tabt; de skriar yåt

fræ hån (vestj.); æ har æ yon fræ æ
hån (vestj.) o: nu kan hornene sorge for

196. 486. 490. 509, 586; Hartl. Science
s. 53, Gonzenb. nr. 64 anm., Gurtin
Myths 272, Mabinog. 354 ; røverens afhug-
gede hånd bliver hængende i hestens
hale, Kr. III. 131, VIII. 189; pigens hænder
bliver afhuggede og gror ud igen i ævent.
Sgr. XI. 166 flg., jfr. Grimm K. M. nr. 31,
Gonzenb nr. 24, Magyar T. s. 50. 182;
billede af en dreng, som begge hænder

sig selv; — om h— : han hår yråwsoev huggede af, på kirken, Gr. GI. d. M. 1

iiiijj om hån (D.); — over h— : hål

nowdt (Jwdr æh— (D.) således at armen
er løftet og håndfladen bojet tilbage; di

æ ham iJwdr æh— (D.) over hans magt;
HO ær a mi ygr oiver æ hån (vestj.) nu
kan jeg magte den ; de blev så overhånds

harmede, Kr. V. 75 o: overmåde bedrøvet;

— på h— : j(j« hå,jm é de bæst (Vens.) o:

kontant betaling; — til h— : te æ hån,

145. 180; den knyttede hånd betyder i

fortællingen, at de tre personer i gud-
dommen er én, Kr. VII. 230, Efterslæt

206. 158, Dania II. 49, Folkl. Record II.

175, III. 128, Hartl. Fairy T. s. 255, se

æble; — i overtro: kommer to el. flere

til at se på hverandres hænder, „skue hæn-
der", varsles dødsfald el. ægteskab el.

fremmede, Sgr. VIII. 56. 171, 94. 230, IX.

tilvenstre (jfr. hid, hørs, fra hånden); (/o 40 230. 759. 60 %., Kr. VI. 284. 320, Kok
jæn te hån (D.) hjælpe en; de æ ham
liq te æ hån (D.) tilpas; de æ te jæn
hån (Agger) o: det er ligemeget; de æ
te jæn hån, lisom. Kræn Alsds tvant (vestj.)

ordspil; — under h-— : hær omr æh—
(D.) således at armen hænger nedad og

hånden er under genstanden; kyJ9v 9t

omr æ h— (D.) uden at noget bliver

offentlig falbudt; — ved h

—

'. a hår 9t

Ordspr. 146. 1639 (Sundev.), J. K. 64. 55,

352. 1037, Thiele Overtro nr. 656, Kr. IV.

389. 467, jfr. Strackerj. I. 49. 54, Urquell

I. 9; klør venstre hånd, skal man få

penge el. gaver, klør hojre, give penge
ud, Kr. IV. 380. 375, Sgr. VIII. 94. 316 flg.,

el. omvendt, Kr. IX. 50. 546.47, J. K. 352.

1036, Thiele Overtro nr. 001, jfr. Liebr.

Volksk. 327, 119 (Norge), Wårend I. 357,
ve æ hån (D.) så det let kan nås; de énoZ. f. M, IV. 30. 22 (Øslerrig), Strackerj. I

dhr we håjm, næ me ska bruq 3 (Vens.)

;

— i sagnet klapper det døde barns hånd

den grædende moders kind, Kr. III. 162.

226; kold hånd, som lægger sig på den

31. 23; mange henvisn. Strackerj, II, 118.

443, Nicholson Yorksh. s. 44, Henderson
112 ned., Folkl, Rec. IV. 53 (slavisk),

Folkl, Journ, I. 356 (Ungarn) ; lukker man
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venstre hånd, betegner skurerne, der

dannes på håndens bagerste kant lige

nedenfor lillefingeren og ovenfor den

store midterskure, der går ind i hånden,

éns koners antal ; går der på håndfladen

en skure fra den indre midtskure ud

mellem lillefingeren og den næste finger

på en pige, skal hun blive lokket, på karlen,

skal han selv lokke en ; går skuren op mel-

hant, Sch. Liibb. ; eng. hånd; adhånds,

handske; hænde, hændesløs, liændig, hæn-

ding; spå; bag-, doktor-, fandens-, for-,

fra-, guds-, herrens-, hjærte-, hvid-, Judas-,

kav-, kej-, kejl-, kys-, langfor-, Marie-,

ret-, skage-, sort-, til-.

håndarbejde, no. hanarhed de (D.)

= rgsm.

1. hånde, no. — håndting; gi mæ æn
lem pege- og langfinger, bliver man enke, lo hån te å ta nåt i (Holmsl.) ; se alle-,

Kr. IV. 381. H90 flg., Sgr. VIII. 94. 321, J. K
56 flg,, jfr. Grimm Myth.2 106ti, Hender-

son s. 107; giver fire personer hverandre

hånden overkors, vil én snart blive for-

lovet, J. K. 64. .54 (østj.); rækker flere

hverandre hånd overkors, dør en jøde

(Fyen); findes spor af en hånd i den

glattede aske juledags morgen, varsles

et barns fødsel i årets løb, Kr. IX. 61. 076,

Kr. Almueliv IV. 108. 40; særdeles alm. 20

er forestillingen, at man kan helbrede

svulster ved gnidende at føre hånden af

et lig (s, d.) over dem, mange henvis-

ninger se Strack, Blutaberglaube, Miinchen

1892, s. 34; i ævent. får pigen hænder

og fødder beslået for at komme over

glarbjærget (s. d.) Kr. VII. 346, J. K. 299,

Efterslæt s. 35 ; efter sagnene er den ene

hånd el. begge hænder bleven knuste på

mgen-.

2. hånde, uo.

hån -dr -9t (Andst; vestj.);

han -9)' -9t (D.); ft. tf. -9d (Agger,

Mors)

;

hQJ -9r kone håne el. hoj -9r, honc el.

honc, honc el. honc (Vens.)

;

hån -9r -t -t (Heil! h,);

hon -9r -9t -9t (Søvind s.);

han -91' -9t (Agersk.) —
1) tage på med hænderne, fingrene; mi
salmhpq ær il ræt pin, få dæn æ hløw9n

hon9t m méj (Søvind s.); dæn kihti hliw9

hån9t få. nioj (Andst) ; de ka et fol o han^s

mæ (glds.), nu: hån9S mæ, (D.); de ska

han9s åm (Thy) o: tages og flyttes; tørv

fika hån9s tit imn di æ. tjænh (Vejle) o:

de skal tit i hænder; „var æn hamr mæ,
de føhr jæn !" sol hun æ kun, da sar

ildelidte herremænd el. ladefogeder afsorfær ni i hin skøt (N. Slesv.); de æ gåt,

hovfolkene, Kr.Almuel. II. 64. 1,57, 68. 1G8,

102. 253. 00. 56, V. 87. 2.3(1. - 2) kraftlege:

a) „vristes hånd": man søger at vriste

den andens knyttede hånd op; får man
først en finger ind ved lillefingeren, så

går det; — b) at „vende hånd": A. og

B. sidder hver på sin side af bordet, den
hojre arms albue på bordet, mens den
knyttede hånd med strakt tommelfinger

kont hqmt (vestslesv.), f. eks. om en til-

sået mark, et stykke snedkerarbejde;

også: hån mæ jæn (Heil. h.) give en

hånden, wi hjelst åpå hwarqjar, men wi

honc ene (Vens.); de tijj hån9r ham gåt

(Lindk.) o: arbejdstojet falder ham godt

i hænde; skel9tj9r ær ene gu9 å hoj

(Vens.) penge er ikke lette at få i hænde.

2) tumle, magte; du kunde jo hånde

holdes opad; man hager tommelfingrene 40 de store spande, Kr. V. 265 o: magte;

i hinanden , og hver søger at bcije den
|
han æ få lih te o hån æn hjølj ino'

andens arm og hånd ned mod bordet
j

(Andst) han er for lille til at magte en

(vestj.); — c) klap i hæn (Lild s.), leg;

A. lægger sig med tilbundne ojne på
knæ, lægger den ene åbne hånd på
ryggen, en for en skal de tilstedeværende

slå i dem; når A. gætter hvem, afløses

han. — 3) side, kant; o hyw9r, o venstsr

høle endnu; a ska nåk hån ham (vestj.)

jeg skal nok tumle ham; æ stij9n wa
så stuw9r, te de iva knap, wi ku han 9m

(Agger). — 3) tage til, bruge af; de æ
rår o ha nåwdt o han sæj mæ (D.,

Andst) O: have penge el. andet at tage

hån (D.). — 4) håndskrift: han skrymr
\

til i en forlegenhed.

æn søb hån{D.); skaf mæ æn ha9n får 9t, so håndelag, no. hånlaw [et] (Heil.;

J. M. 49, en skriftlig befaling el. tilladelse.
I Sall.) ; hanlaw et (vestslesv.) ; han9law æn

— 5) ankerets flener, hvormed det griber
I
(Agger, vestj.); hdn9lan- et (Søvind s.);

fast i bunden (Holmsl. kl.). — Jfr. Aasen
]

håjlatv e besl. -9 (Vens.) — rgsm. ; han
hånd, isl. hond huk; litsk. hånd, mnt.

\

hår æn gum hamlaw g 9t (Lindk.) o:
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han tager godt på arbejdstojet; der giires

lojer med born, idet de sendes i byen
at købe for fire skill. h— , se Sgr. VII.

26.12; jfr. magaj, messingståltråd, smed.
håndelig, to. se handelig.

håndet, lo. -/«åwa (D.); -hånd (S.

Jyll.); håmd (Liid s.) — 1) dygtig til at

bruge hænder og forstand (Lild s.); han
æ gåt ham (veslslesv.) o: håndnem; vo-

der omtrent kan rumme en spand vand;
jfr. boldekjedel.

1. håndklæde, no. hqjkléj best. -p
el. hdjk-/éj () el. hqnkléj At. -J9r el. hqjklé
(Vens.); hankle æn -r (Agger, Lild s.);

hankUJ [et] (Heil. h.); han/cle æn -kbr
(Andst); hankle æn -9r (Lb., Mors); han-
kh æn -r (Vejr.); hankle et -d (Søvind
s.) =^ rgsm. ; klæde til at torre hænderne

da-n te do ham? (sts.) hvilken hånd harioi; jfr. håndtor; torrer to personer sig
" "' "'

' ' " "' ' samtidig i et håndklæde, kommer de
samme dag i strid med hinanden (vest-

slesv.); i ældre huse hængtes hver son-

dag et rent håndklæde frem på en mes-
singknap i det lille dorn.sk til stads (D.);

jfr. den sællandske skik med udsyede
håndklæder, Rom Husflid s. 135, sign.

Stolt Optegii. s. 10, Wigstr. Folkseder s. 9;
i a?ldre tid brugles ikke h — , derimod

du foran ved dit arbejde? — 2) han æ
yråw håm (Bj. h.) o: pilfingret. — Især
i smsætn., se drat-, fjammel-, fommel-,
for-, hojre-, hård-, kav-, kej-, rap-, ret-,

rund-, rysle-, venstre-.

håndevending, no. hanvænsri æn
(Agersk.); hamændri æn (veslslesv.); lian-

næmti (cn (Agger) = rgsm.; de hllhv gør
i æn //— (Agersk.).

handfang
, no. håjfo é best. -foo 20 toi-iede man sig på bagsiden af vesten,

(Åby); håjfåtj e best. -9 flt. -ar (Vens.);

Jiånfåri wu. -9r (Thy) ; hånfaq (Mors) ; hån-

fåfl æn (veslj., Malt); hanfdii æn -ay (D.)

;

hanfåfi æn (Agger) ; lianfori æn (Hvejsel)

;

honfori et (Søvind s.) ; hanfå^ et -9r (Ager-

skov) ; hahf011 H -or (Bradr.) ; hanfaif et -3

(Sundv.) — et håndtag på noget: grebet

på en klinkedor, håndtag på sav, kiste;

jfr. .greb, hank, båndlægt.

Kr. Almueliv 111. 38. 107 (alm., vestj.).

2. håndklæde, no. harik9l æn -kbr
(Andst, D.); haf^khti æn -ar (Fanø); hankle
et -r (Agersk.); hankler et = flt. (Fjolde);

hamklæ et -klæro (Sundv.) — handske
med fingre, også vante, vistnok mest om
strikkede uldne; brugen noget forskellig;

jfr. hand.ske, loffe, vante; finger-, pose-.

håndko, no. håjkow æn best. -9n,

håndfast, to. håjfast Wi. -fast (yens.) zf> i\\.. -cyr hest -eijn (Vens.); hdnku æn {Sø-
— igsm., stærk; „haj irar i møj stelfard

maj ^ men døqfi håjfast å ene ræj få
pæn klær"^ Grb. 32. 74, jfr. 21. 18.

håndfuld, no. hanful æn -9r (D.,

Agger); ilk. (Sønderj.); honful æn (S.

Hald); honful æn -9, ofte dog homfol
(Søvind s.), jfr. mundfuld ; håjfvl i best. -i

flt. -9r (Vens.) — rgsm. ; det er ilt' et

håndfuld, men et landfuld, Kok Ordspr.

67.7.57.

håndgreb, no. hangrev æn -gremr
(D.) ; håjgræt) e best. -9 flt. -græb (Vens.)

— rgsm., se handfang.

håndhammer , no. håjham9r æn
(Vens.); hanhamdr æn (D.) — smedens
hammer, som føres med én hånd, meste-

ren slår selv med den; jfr. for-, fust-

hammer.
håndhypper, no. hanhyp9r æn (Ager-

skov) kartoffelhakke til håndbrug.

håndkast, no. hånkåst æn -9r (Mors,

Thy) såmandens kast med sæden.

håndkjedel, no. hankel æn -kel

vind s.) ; hbnkbiv o?w (Randers) — forreste

ko tilvenstre i kobbelen, den, som leder

flokken; også fig, om en vigtig person,
der vil føre an, dog sagtens kun om
kvinder (Årh.); jfr. render, trækkeko.

håndkore, no. hånkor el. hånkuw9r
æn -9r (veslj.) ; hånkur9ri æn -9r (Varde)

;

hankivår9r flt. (Lild s.) ; håjkur el. -kår é

best. -9 flt. -9r (Vens.); honkur æn -9r

40 (S. Hald h.); honkow9 æn -ra (Søvind s.)

— håndlinning.

håndkraft, no. hå^jkraft æn (Vens.)

~ rgsm.; træk 9t mæ hæhkraft (veslj.),

til forskel fra vind- el. vand- el. maskin-
kraft.

håndkurv, no. hankor æn (Thy)
hankekurv.

håndkværn, no, håjkwan æn best.

-kwan flt. -kioqn (Vens., Heil. h.); han-
iokivan æn (D.); hankwqr æn (Holstebro);

hånkwæjn æn -kwæjn (Testrup) = rgsm.;

„haj smij9 cotr9l å to fat i kwan'' , Grb.

86. 24, ban kastede kjolen og tog fat på
(Agersk., Sundv.) en kedel, tit af messing, (hånd)kværnen; pigerne måtte op to, tre
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timer for dag og male på håndkværnen,

Sgr. II. 199. 78H; manden må male, Sgr.

II. 227. % IV. 101. 276; i D. findes endnu

en h—
,

jfr. Stolts Opt. 139; stod i For-

stuen, Mejb. Slesv. Bønderg. s. 121, i

kleven, Fb. Fr. H. s. 9; øllet til høslæt-

gildet maledes i fællesskab af karlene

på håndkværn, Kr. Almueliv IV. 33. 80;

dværgen går til sin bolig under hånd-

kværnen, Kr. Sagn I. 340. \h; karlen

putter sit hoved under h— , n^^ens pigen

maler for ej at høie dragens skrig, Kr.

Sagn II. 134. 128; jfr. gryn 1, kleve,

kværn; malekammer.
håndlanger, no. hånclåri9r i hest. -i

fit. -9r (Vens.); hantlai^9r een -9r (Malt,

vestj.); hantlåtidr een -dr (Agger); hant-

lari9 æn -r9 (Søvind s.); [}ialtlari9r cew]

(N. Salhng) — rgsm.; „ haitiangeren " el.

håndlangeren er en medhjælper ved fiske-

riet, se J. Saml.VIII. 168 (Sall.); de tva jej,

de ku ene lij, mé kalc ham hånclåridr, hqj

wa telhreiprsiven (Vens.); jfr. oppasser.

håndled, no. hanlæj æn (D.); hbn-

lej et (Søvind s.); hdnled et hest. -Ied9t

flt. -ledsr (Hads h.); håjle é best. -Ie9

(Vens.) — rgsm.

håndlinning, no. hanlemti æn -ar

(Agger) — rgsm., se håndkore.

håndløs, to. hajløs (Mors); hanløs

(vestj.); hqnsløs (vestslesv.) ; hgnslojs

(Agersk.) — 1) ørkesløs, uden at have

noget i hænderne; når en karl ingen

pibe har fået med, kvindfolk intet hånd-

arbejde, ser9r di så hqnsløs (vestslesv.;

Agersk.). — 2) klodset, som ikke kan

bruge hænderne el. holde, tage med
hænderne ; han kam så hajløs æste' (Mors)

siges om en, der falder uforvarende, må
slippe sit hold; de cpr æn hqnsløs kql

(vestslesv.) en klodset person.

håndmagt, no. håjmac æn (Vens.);

hanmajt (Mors, Vejr.); hanniawt {k^exsk.)

— ta nu9 niæ håjmac (Vens.); di tår 9r

mæ hanmal (Agger) med håndkraft el. vold,

uden at bruge maskine eller stænger el.

heste; a ku et tå 9t mæ ål mi hanmajt

(vestj.) med al min kraft; han fæk æn
køs, mæn de wa mæ hanmajt (Holstbr.)

med magt, vold.

håndmanchetter, no. hansmoskæ't9

flt. (Sundv.) — rgsm.

håndnem, to. hænnæm (Vejr.) nem
til at bruge sine hænder, se håndsløv.

håndpenge, no. hanpæi} flt. (D.)

småpenge til daglige udgifter.

håndsav, no. hånsatv æn -9r (Lindk.)

lille sav, som føres med hånden.

håndsbred, no. håjshre æn (Vens.);

hånsbre æn (Agger) = rgsm.

håndskede, no. hå^skijd [æn] (Gjern

h.); hdnskiJ9 æn (S. Hald); hu9n- el. hån-

skiJ9r flt. (N.Sams) håndtaget på ploven;

•o jfr. håndvol, -ved.

håndskilling, no. hanskæbti æn
-skæl9ti9r (Andst h.); håjskehri æn best.

-9n flt. 91- (Vens.) — lommeskilling, en

lille sum i rede penge, hvormed løbende

udgifter bestrides; kaldes således, f. eks.

i aftæglskontrakter, se håndpenge; non

huJ9 kroH9r er ene onc en én håjskehri

får ham (Vens.).

håndskrift, no. hqjskréwt æn best.

20 -9n (Vens.).

håndslag, no. i udtr. gi hanslaw

i handel; dermed er handelen afgjort,

jfr. Søegaard, 1 Fjeldb. s. 150, Gavall.Wå-

rend 1. 288, 11.403; jfr.Grimm, R.A. 138,

Z. f. M. 303 kopslagen ; Aubrey, Remains

56, Folkl. Rec. IV. 103 (Irland), Nicholson

Yorksh. s. XI. 30; eng. strike a bargain.

håndsløs, to. se håndløs.

håndsløv, to. hånslow (Malt; Heil.)

30 dygtig til håndarbejde, fingernem; om den

klodsede siges, at han er så h— , at han

ikke kan slå en pind i et sædeknippe

(s. d.).

håndsmæk, no. hansmæk et (Sunde-

ved); han fæk et h— , et smæk med
linealen på den flade hånd, en straf for

skoleborn.

håndsom, to. hånsum el. hansom

(D.); hansom (Agersk., vestslesv.) — 1)

40 om arbejdstøj, som falder godt i hånden:

een h— spå (D.); vant til at lages med
hånden, om dyr (Agersk.). — 2) om
msker, fingernem, håndsløv (D.).

håndspade, no. håjspå i (Vens.)

en lille spade.

håndspage, no. hanspqq ær -9r

(Agger) = rgsm.

hånds-pik, no. håjspek é (Vens.)

et slag i hånden som skolestraf: dræi^i

hor ohr fåt e h— /' skwbl.

håndsrækning, no. hånsrækn9ti æn
-9r (Agger); hgnsrækn9ti æn -9 (Søvind

s.); håjsrekn9ri æn best. -9n (Vens.) =
rgsm.
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håndstang, no. mindre vægtstang,
bræksUing (Ang.), se Hag. und. vagt.

håndsten, no. hanstijm æn (vestj.,

D.) — 1) en sten af den storrelse, man
kan tage i hånden: a tuw æn hanstejm
å task æ kat får æ panhejw, gi. remse.
-- 2) i potterne, livoraf pottekakelovnen
bestod, anbragtes en „liåndsten", som
man kunde tage ud og varme sine hænder
på, se Nyrop, Pottem. s. 3.

håndstok, no. hanståk æn (Bradr.)

håndvollen af pJejlen, forskellig fra slag-

vollen.

håndstrippe, no. håjstrep æn (Vens.)
en lille strippe. r

håndstund, no. hamtun æn (Vlb.,

Ang.) et cijeblik, en lille kort tid: kom
in æn h— å itråM mæ vås! (alm. Mel-
lemslesv.).

håndstærk, to. håjstérk (Vens.) 20

stærk i hænderne.

håndtag, no. hqjtaq é best. -tnqd

(Vens.) ; hbntaw et (Søvind s.) = rgsm.
;

(ler er ene no hqjtaq åpå dej dor; under
skattegravning synker kiste eller kedel,

mens manden beholder håndtaget i hån-
den, Kr. Sagn I. 358. 73.76, 363. 88, se

ring; også en håndsbred i mål (Vens.).
• håndten

, no. håjtin el. hujfjen i

best. -tjæn flt. -tin (Vens.); haMen ænso
-ten (Agersk.); hantijm æn -tijm (D.)

— håndvinde, hvormed der snos tojr til

kreaturer af hår f. eks. (Agersk.), til at

tvinde reb med (Vens., D.), se sno-ten;

den gammeldags h— har en rund, tung
skive (snold) med en stang igennem,
hvis øverste kortere ende (hoved) har
en krog (nokke) til at fæste garnet i ; dens
nederste længere ende kaldes „halen";
den bruges endnu i Agger sogn af 40

kvinder og born til at tvinde indtil

5—7 tråde tvist til ålevåd istedetfor rok-

ken; også taterne brugte håndtén: denne
var en passende krumvokset lynggren,

kvartérlang, med en spalte i yderenden,
hvorigennem den tvindende tråd nåede
ud under arbejdet til ulddyngen; den
hånd, der førte håndtenen, gav denne
en omdrejende bevægelse, hvorved tråden
både snoedes og lod sig trække i læng- 50

den; var den bleven 6— 10" lang, vik-

lede spinderon tråden op om lyngstilken,

indtil noglet var blevet af en valnøds
storrelse; så skar man lyngstilkens ender

Feilberg: Jysk Ordbog.

af og måtte fortsætte arbejdet med en
anden lynggren, se udførligere herom
J. Saml. 111. 133; billeder se Fb. Bondeliv
s. 124. 129, Gavall. Warend II. 125, Stolt

Optegn, s. 44 efter billeder fra Nord.
Museet.

håndtere, uo.

håjtijdr (Vens.)

;

håntijdr -ar -9t (D.);

hantijdr -9r -dd (Agger);

hantejd -rd -rdt (Søvind s.) —
at tage i hænderne og tumle med, jfr.

hånde, hånd tre.

håndtering, no. hånti-J9r9ri <^n (D.)

;

hanti-jdrdfi ce« (Agger); hqjtijyratiiVem.);

haMe-pr9ri æn (Søvind s.) — 1) r= rgsm.

2) hartad om alt muligt ; én sejta haé-
tejdrøti (Søvind s.) et stykke sigtebrøds
smorrebrød; ojnene „fik søen en rø han-
tiering" o: rødt udseende; „tesist bløw
Engelsmannen kyw åw ål den hie han-
tiering" o: kampen; ,de wa den .særest

h— te a ha sit i nown kjærk", Blicher
Bindst., o: skuespil, færd; den h— bliver

han da noget forundret over, Kr. III. 265
o : færd.

håndting, no. hånteti æn (Mors);

hån- g\. hantefi æn (Thy; Mds. h.) ; han-
tdri æn (Vejr.); hånte-ri æn (Heil. h.);

hbntexi ^^ (Søvind s.) — 1) et meget
rummeligt ord, der omfatter alt, hvad-
somhelst, til at rumme, bære, tage noget
i: fli mæ æn hdnte''^ å hæl de i, å øs
mæ (Heil. h.); også: dæ war æn ån
hånteri, dedd han trotmd h9tjænt9r9n wn
kloqdr i en han sjæl, Kr. IX. 228 (Horn.)
o: en anden slags sag; jfr. del. — 2)
æn hanten ^^U (Vejr.), en håndsbred lang.

håndtre, uo. nf. nt. tf. håncdv fl.

håncdr (Vens.) tage i hænder, håndtere;
hånc9r é bon; a ka nåk hånc9r dej stin.

håndtægt, no. hantæjt æ.n (D.) =
håndfang.

håndtor, no. hant9r æn -9r (D.,

Lindk.); hantør et -9r (Agersk,, Bradr.,

Mellemslesv., Fjolde); hant9r et -ar (For-

ballum) — håndklæde (s. d.) at torre hæn-
derne på; torrer to sig i ét h— , samler
de kærlighed, tre derimod spektakel, Sgr.

IV. 123. 303, VI. 68. 641 (Fyn, vist alm.).

håndvarm, to. i udtr. han kam
så hanwarm (vestj.) o: busende, farende,

enten i vrede eller for at forta^lle nyt, nys-

gerrig; hav tvip 9t så nwj //((n/n/rii/ (vestj.)
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så heftigt; a tåw ham hanwarm (D.) o:

inden han havde fået tid til at betænke

sig; når bonden tager sit korn for tidlig

ind, kan siges ; de ær u tæj 9t hanwarm
(vestslesv.) ; han kam så haéwarm dæren

(Mors) om den, som kommer uformærkt

til at høre og se, hvad han ikke måtte.

håndved, no. hanøt æn -dr (D.,

vestj.) ; hånwed itk. hest. -wedd (N. Sams,

glds.) — håndtag på plov og plej); den

stærke bonde tager ploven i „ håndvidien

"

med den hojre hånd og peger med den,

Kr. VIII. 121; jfr. håndskede.

håndvol, no. hånwol æn (Heil. h.)

;

hanvol æn (Sundv.); hanwol æn (Søvind

s.) ; hajd h hest. -t flt. -dr (Vennebj. h.)

;

håjdl é hest. -t flt. -dr (Børgl.) ; hajøl æM
-9r (Lild s., Thy, Mors); hånd æn -9r

(Han h., Hmr., Vejr., Elbo h.); haml et

-9r (Agersk.) — håndtag på plejl og plov

;

jfr. greb, drag, svøb; plejl-, plov-.

håndværk, no. hanværk æn (D.; Ag-

ger) ; håJ- el. hd,jwerk e best. -9 (Vens.) =
rgsm, ; net9n hanwærk9r æ tyw uløk.9r (Ag-

ger) ] æn h— æ gum o lær, vel 9n et bruq

9n, så kg, æn læ vær (Andst h.); „de æ
gåt o kun æn hamværk!" så haii æ Awbo,
han ku høst (Agger) meje korn.

håndværksbursch, no. hanværks-

hårs el. -svæn (Agersk.) ; hanværksbås æn
-9r (Bradr.) omrejsende håndværkssvend,

nævnes sædvanlig : en bås, se 1 . bos.

håndværksfolk, no. håjwærksfblk

flt. (Vens.); hanværksfålk flt.'(D,) — 1)

— rgsm. — 2) hovedpine, „tømmer-
mænd", efter en rus (Vens.).

håndværksmand , no. hanværks-

man æn (D. ; Agger) = rgsm.

håndøkse, no. hanyws æn -yws

(Thy, Agger); hohs-yws æn (Søvind s.);

hanojs æn (Sundv.) = rgsm.

håne, no. se hane, hjorne.

hånes, uo. undse sig, skamme sig;

„hånes ved at lade nogen se sig" (Hor-

sens) Mb.

hank, no. se hank.

hånkuld, no. se hjornekuld.

hånlig, to. hawnU (Vens.) = rgsm.

;

haj so så h— te mæ.
hånnlnger, no. se Han-herred.

hånre, no. se hanrej.

hånske, no. se handske.

hår, no. uo. se hare; uo. nt. se

4. have.

hår, no. hor æn = flt. (D., Thy, Ag-

ger); hor e best. -9 flt. hor best. ho9n

(Vens.); hg9 et best. hgr9t el. hg9r9t flt.

hg9 (Søvinds.); hår et (Sønderj.) = flt.;

hå9 et (Sundv.) = flt. — 1) == rgsm.;

e swær hor; hgr9 æ gon å hwot å' ham;
a trowr dær ær e gro hor i det hu

(Vens.); „hon ræjst se åpå hwot å tjæ-

n9ri" j Grb. 209. ,39; hg9r9n flt. best. kol-

lolektiv håret (Søvind s.); sæt æ hå9; hon

hær æ hå9 fæj opsæt (Sundev.); skyd æ
hor, skywt æ hor, æ hor gor løs (Thy)

om kvæg, der skifter hår; hwid, swot,

strij, blød i æ hor (vestj.); æ hor krowht
reqt9 o mi huw9 el. om mi ør9r ve o

hør 9t, el. a blow så ræj, te æ hor bræn
om æ ør9r o mæ (vestj.) udtryk for

rædsel; om spind kan siges, når tråden

er ujævn: somstæJ9r ær 9t som æn hor
20 o somstæJ9r som æn Igr (vestj.) ; men

:

bæJ9r gråw hgr en bår Igr (vestj.) o:

hellere grovt toj end nøgen krop; dæn,

dær hår strij hgr, hår bUj_ sen (Agger,

alm.); di slåmst te hgr o man røq a'

dæm (vestj.); di kom i æ hgr o hwær-
amr (vestj.) o: kom op at slås; de æ
we å, sæt grg hgr i æ pan a mæ (Ag-

ger) o: volder megen hovedbrud; de séf9

grg hgr i hwot å' me (Vens.); ha hår å

30 cB tæn (Agersk.; Bradr.) o: have ben i

næsen ; a hb fåtrøt 9 lis9 mån9 gåri som der

h' hgr åpå met hu (Vens.); fig, „der er

tynde hår på marken", Kr. IX. 38. 407, kun
lidt korn el. græs ; de hgr, kwenmemskdr
rer o djer hu9, samhr di sam9l å spemr,

å så twen9r di ed sam9l mæ wulgår å

be'h9r iobnt9r å såk9r g 9d, de æ de

varmsst å stærk9st benwærk dær ær te

(Lild s.) ; endnu kan henvises til Sgr. X.

40 158. 425 (Sæll.); gifte kvinder skal i Vest-

jylland have gået med kort afklippet

hår under huen, J. K. 3G7. 1127; når en

pige blev gift, klippede hun sit hår af,

hun ventede ikke at få tid til at rede

det som kone, Kr. Almueliv IV, 80. 207

;

mændene på Fur gik med langt hår,

Kr. Almuel. V, 40. 109 ; — hår kan bruges

til trolddom, Kr. IV. 222.312, 400.580,

VI. 377. 229, Thiele II. 101; h— skal

50 klippes i tiltagende måne, Kr. IX. 49. 529,

Thiele Overtro nr. 556 (alm.), jfr. Arna-

son II. 549; Strackerj. I. 49. ,52; Mélus. I.

453, Folkl. Journ. V.' 208 ; men aldrig i

juleugen, Kr. IX. 49. 5,31; afklippet hår
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må brændes; kotumor det i heksevold

el. i fuglerede, kan det volde mennesker
smærte el. død, jfr. Kr. IV. 391.4<J8, IX.

iO. 530.532, Sgr. III. 233.34, IV. 47.34',

82.34, 111.34, 153.433, 1 GO. 507, VIII.

90. m), 117. 505, 156. G(J1 ; Gr. GI. d. M.

11.112.102; Thiele Overtro nr. 557. 732;
i;ir kragen det, vil den have hovedet

med, .1. K. 213. 198.99; jfr. Jonsson, Mtire

35. 50, jfr. henvisninger Strackerjan II.

110.418; i visen: hun havde hår, som
do ædle spinder guld, Kr. I. 191. lo, Sig-

nes hår binder Habor, DgF. I. 278. 55,

Sande I. 85; i sagn .og æventyr:
fanden reder fruens hår, så blodet

flyder efter kammen, Sgr. X. 100, se

kjæmme; manden må ikke klippe håret

i syv år, ellers hører han den onde til.

s. 12, Wigstr. I. 207, Cavall.V^årend 1.336, loKr. V. 216. 234, Gr. Æv. II. 229, Sgr. XII.

Liebr.Volksk. 319. 48 (Norge), Sande I. 52,

Wuttkc nr. 464, Busch Volksgl. s. 153
ned., Strackerj. I. 66 øv., 90.119, 302.213,
ligeså Liego, Mélus. I. 79; Schweiz Mélus.

1. 1 28, jfr.Tr. Pop. 1. 234, Henderson s. 1 1 2,

Black 16, Folklore Becord I. 44, Folkl.

Journ.VI. 91 ; Tylor, Anfiinge I. 115, An-
dree II. 14. 15; dog også en anden be-

tragtning, at fugle borttager sygdom med
den syges afklippede hår, Mélus. III. 559 20 Sgr. VIII. 104; havfruens hår

(Engl.); afredt hår skal gives død med
i grav, J. K. 351. 1028; den, som har

mange hår på benene, bliver rig, Kr. IV.

382. .4€5; klog mand kan vod den syge

kos hår se, hvad den fejler, J. K. s. 151;
tre lokker af et kirtelsvagt barns hår,

nogle afklippede neglestumper, stikkes

gennem et hul på et æg, der sættes ned
i et myrebo, Thiele Overtro nr. 491; en

43, Efterslæt s. 140, jfr. Kr. Ævent. 292,

Grimm K. M. nr. 100. 101, Gonzenb. II. 90,

Grimm Myth.2- 970, Mélus. V. 93, Folkl.

Journ.VI. 178, Gr. Begistr, nr. 57; fanden

gor forgæves forsøg på at lige et skægge-

hår, Kr. IV. 326, jfr. Haukenæs I. 156,

IV. 498; den, som kan bringe en pige

hjem, der har så stort et hår, at det

kan dække lænestolen, skal have gården,

når til

bæltestedet, Kr. Sagn II. 143. 3; die-

kvinder sammenbundne ved håret, Kr.

Sagn II. 122. 85.90-1; en lok hår er tegn

på et fuldbragt drab, Kr. VII. 2, jfr. Ar-

nason II. 403; heksens hår lægges på
hesten og bliver til jærn, Gr. Æv. 1. 1 08,

Kr. VII. 122, Sgr. VIII. 14, Gr. Begistr.

25 a, jfr. Folklore I. 311, Gonzenb. I. 277,

II. 230, se strå; et hår af rævens hale

pige kan binde en ring i et af sine hår 30 lukker alle dorre op , Gr. Ævent. III.

holde den i et glas, så mange gange

ringen slår mod glasset, så mange år

varer det, inden hun får bryllup, Thiele

Overtro nr. 611, J. K. 81. 119; kommer
man til at spise et hår, bliver det til en

slange, der lægger sig om hjærtet; råd

derfor er at spise ålesuppo (Djursl.)

;

signes kan Folkl. Journ. VII. 317, Folk-

lore I. 136, et hestehår bliver til en

107; et hår af bjornens hale kalder den

til sig, Gr. Ævent. II. 46; håret af hesten,

kastet bagud bliver til en skov, Gr. GI. d.

M. II. 173, jfr.Arnason 11.470, hvor koens

hår bliver til en elv, et fjæld, et bål;

prinsessen hang fastbundet i håret under

loftet, Kr. Æv. 261 ; de, der går for piger,

og som det ikke må, skal hænge i helved

ved deres hår, Sgr. II. 51. 4, jfi". Arnås.

slange ved at lægges i rindende vand; 40 II. 263. 358. 456. 461. 477, Bardar S.

en majmånedsregn får hår til at vokse,

Kr. IV. 379.363; for at kreaturer ikke skal

løbe bort, plukker man nogle hår af

dem og hænger disse op i skorstenen,

Kr. VI. 206. 284 ; hår af en købt hund
stikkes op under tag, så løber den ej

bort, Kr. IX. 18. 1.58; den, der har sort

hår og blå ojne, kan man sende i tugt-

huset nårsomhelst, han kommer der nok.

kap. 15, Fornald. S. III. 313, S. HerrauSs

ok Bosa k. 8, Folkl. Journ. III. 220. 21. 23,

Hartland Fairy T. s. 6 ; håret skjuler pigen

helt og holdent, Sgr. VIII. 105; i håret er

heksens styrke, se Gr. Begistr. 25 b ; se

hjærte s. 631 .17, styrke ; drengens hår skin-

ner som guld, J.M.77, jfr. Folkl. Bec. III. 45

(Ital.); sølvhår, Sgr. III. 200. 118; konge-

sonnen tor sit hoved i brønden, så bHver

J. K. 350. 1019, se ravn; har et ungt so hans hår som det pureste guld, Gr.Æv. I.

mske „ sølvhår ", bliver han gammel, sts.

nr. 1020 (Sæll.), vist alm. ; frugtsomme-
lig kvinde må ej gå over hår eller uld,

så bliver hendes barn låddent, Sgr. VII.

1 80, Registr. nr. 8 ; rode guld og sølv af

håret, Gr. GI. d. M. III. 113; prinsessen

har som et hemmeligt mærke ét guldhår,

ét sølvhår og ét hvidt hår, Gr. Æv. II.

49*
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109; konen har tre guldhår, Efterslæt

s. 183, jfr. Gonzenb. 1. 41 ; den døde

piges hår gjorde de strenge af, Sgr. IV.

162.8, jfr. DgF. nr. 95, Folkh Wallon 1.

39. 89, harpe; bonden, som har redet

bækhesten, findes med afrevet hår, Kr.

Sagn II. 174. 111.12; de underjordiskes

brød er fulde af hestehår, Kr. Sagn I.

109. 421, 111.427; den bjærgtagne gribes

i det løse, flagrende hår og slæbes ud

af bjærgfolkets kreds, Kr. Sagn I. 255.

888.91.93, 262.907-8.911-12; ^i skæmte-

sagnet kaldes hår „lunt", Kr. Æv. 170;

gåde : skov foruden løv, Gr. GL d. M. II.

133. 24, jfr. Færøiske Kv. II. 28. 19, gåden

om mennesket, skov. — 2) snært; æn
swøb mæ æn låri hor å æn skral i (Lild

s.). — Jfr. Aasen haar, isl. hår, itk.

;

htsk. haar, eng. hair; 4, hug, marelok,

ravn; brude-, foder-, ful-, fælde-, guld-,

hale-, hare-, heste-, hoved-, hunde-, kamel-,

knur-, ko-, kræ-, krøl-, manke-, mirringe-,

nakke-, pande-, rydde-, rødt-, sky-, steggel-,

stingel-, større-, svine-, sølv-, vejr-, øjen-

bryn-, ojen-.

hårblok, no. horhlåk æn -hlåk (D.,

vestj.) så langt et stykke hårsnoet reb,

som forarbejdes på en gang.

hårbydel, no. hårhychl æn (Mel-

lemslesv., N. Jyll.) alm. udtryk for en

rus: å fg æn h—.
hårbånd, no. horhgn æn (D.) — 1)

= rgsm. — 2) brudekrans, som i gamle

dage brugtes på N. Sams; der fandtes

3—4 stykker i sognet, og disse låntes

til bryllup,

hård, to. hor flt. hor (D., vestj.,

Mors, Agger, Heil. h.) ; hg9 itk. håt flt. ho

(Søvind s.); hor itk. hot flt. hor (Vens.);

hår itk. hart flt. hår (Agersk.); hådr itk.

hart flt. hår (Bradr.) ; hådr itk. hat flt. hår

(Ang.) ; — komp. hordr superl. horsst (D.,

vestj.); hoTd -st (Søvind s.); hår9 -st

(Sundev.) — 1) hård, fast, om stoffet;

så hor som æn stijdn, som pint, som
glas (D., vestj.); e hot støc trej (Vens.);

„liat æmo'r hat!" soj han æ tral, da
skid han mor æ lysdn el. da sæt han æ
rok æmo'r æn tvornhosk (Ang.); „hot

imo hot!" so fansn, haj blæst imd torøn",

Grb. 232. 61; „håt imo'j håt!" så famn,
han skel imoj væstdn vin (Tåning) el. . .

.

så kæh^an, hun sat sæ å æn kampstin
(sts.); „det [hjat] de æ horer ind bien å

træ". And. Begr.
;
„hvad er hårdere end

hårdt?" — min faders hjærte, efterdi han

kunde give mig til en hvidebjorn, se J. K.

296, Gr. Regisir. 26 u, Svensén, Emå s. 20,

Schambach nr, 6, jfr. *blød, sød; gy sæ
hgr (Agger alm.), ved trolddom gore sig

hård mod kugler, sign. Kr. Almueliv V.

117 øv., Thiele I. 140, Blich. Sml. Nov.

I. 267; hvorledes man kan gore sig hård

10 el. skudfri, se J. Saml. IV. 126. 42, Sgr. X.

32.91, Kr, IV. 403.596, VI. 21 1. 289 fis,-.,

360. 71, IX. 387. 38.40, Sande II. 112,

Urquell III. 268 ; mand er hård over hele

kroppen undt, mellem skuldrene, Kr. Al-

mueliv II. 166; hund, som er hård, Kr.

III. 262. 344; kunsten er kendt fra old-

tiden og alm. udbredt, se Rafn Nord.

Fortids S. I. 346, Brudstykker om Old-

tids Konger k. 4; II. 318, Thorstein Vi-

2okings6ns S. kap. 3; Oldn. Sagaer III. 67.

73, Harald Hårfagres skjaldes saga; s. 1 12

Thorst. Oksefods saga kap. 10; 12 kofter,

som jærn ej bider, V. 39, Olaf Helliges

saga kap. 182; 12 peJse, V. 209, Till. t.

Olaf H.'s saga; XI. 118, Jomsvikinge.saga

kap. 43; die Passauer kunst, Birlinger

Sagen I. 484, Liebr. Volksk. 346, V\^olf

N, S. 366. 278; Grimm Myth.^- 996, Wuttke

nr. 475, Z, f. M. I. 242. 23, 293, 6, 331,

30 III. 325 (galt pagin.), 343, IV. 1 26, 1 79. 30

;

Busch Volksgl. 31, 121. 160. 226, Grimm
S. I. 302.256, Veckenst. Volksk. I. 232;

Ralston, Songs s. 388, Tylor Anfange I.

352, Urgeschichte s. 425 (Indianere) ; Au-

brey, Remains 153, se himmelbrev, sølv-

knap. — 2) om vejret: strengt; om en

tilstand, et forhold: tung, trykkende; æn
hgr væjr (D., vestj.); de æ hgr, hur de

ær omr, horar, hur de slor nijdr (Malt)

40 om torden ; fig. om en mands vrede

;

æn hgr saq (Lild) o: noget sørgeligt. —
3) om personer: hårdfør, hærdet, som
tåler meget: de ær æn hgr kål i blød

moq, nær han sedar i ætdr æ ørar (Andst)

el. . . . te ha<idn (Vens.) spottende; æn
hgr kål o arbdd niæj (D.); æn hgr hals,

næjl, hun (Agger) hård person; haj wa
så hgr, de i kat ku ene gnqw i' ham,

om en, som brovter stærkt; di war hor

50 ^c d sgnt å sic te, men di war ene dl

sam9l så hor som di lu te (Vens.); de

hor æ gon a' ham (Agger) o: han er

mere medgørlig. — 4) hårdhjærtet, streng,

grusom; han ær æn hgr kål, hgr i æ
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flt el. i æ hiywhandl (D.); hor i muj
(Vens.); (j!/ sæ hor (Agger) stramme sig

Ol). — 5) et udtr. om ol: surt (Mors,

Vens.); bit hlyw9r hor (Heil. h.); hor
wdn (sts.) brakt vand. — Jfr. Aascn,
hard, isl. harSr; litsk. hart, eng. hard;

ordet henføres til gr. kartos for kratos,

styrke; hartad, hartkorn; flint-, glas-,

jærn-, knalder- sten-.

olti won grommin hårdujesset", Yuelb.

s. 62.

hårdskindet, to. horskim (D.) ; hår-

skind (vestslcsv.) — hcirdhiidet.

hårdstål, no. hårstgl cl. horstol de

(Thy, Mors, Vejr.); horstol é best. -t

(Vens.) = stål, se Kr. IX. 168 ned.; jfr.

sejgstål.

hårdsovnet, to. hårsowrid (vestslcsv.)

hårdelig, bio. horh el. hwdth (vestj.) lo som sover hårdt og tungt
temmelig hård, altfor hård, de æ h-

nak; „do vedd, fe a et kvindminnesk hå
hordclæ behov", And. Frieri, — rgsm.

hårdest, to. = rgsm., se hård; alier-.

hårdfor, to. horfør (Agger) :*= rgsm.
hårdhed, no, horhjé æn (Vens.);

hohei æn{So\\\\(\); horhijdd æu (D.); hor-

hid æn (Agger) — 1) — rgsm. — 2) dær
æ horhijpd få hån, om strengt arbejde,

hårdt, bio. hart (D.); hbwt (Thy);

hart el. håwt (Agger); hot (Vens., Hav-
bro s.); hwbt -tdr -pst (Mors, Vejr.); hat

(Angel) = rgsm.; de hlæsdr hwbt (Mors)

stærkt; han såw9r, træridr hart, de halt

hart (D.) ; ta hbt på (Vens.) skænde ; kom
hart hæn (D.) blive behandlet hårdt; (/o,

rij, hjjdr hart (vestj.) "o: stærkt; „håwt!"

så han Fæ Måsdn, Pæ Wehson skul åj
sygdom, nød; nu vankede der h— for 20 ^g toøms (Agger) o: opfordring til ej at

Trine, Kr. IV. 288; ,dic lid a unt å hoc
hied", Blich. Bindst.

hårdhændet, to. horliænc (Vens.);

hohæmrot (Søvind s.); horhæm (Ulvb.);

horhånd (D.); hårham (vestslcsv.) — om
den, som tager hårdt på noget: do æ
s^, h— ve' hin (D.); „do nia wæ gromd
horhénc, sin do ka klem wbnc å i stin'^,

Grb. 76. 8.

lægge fingrene imellem; se hård; klem-.

håre, no. se hare,

håre, uo.

hor -dr -9t (D.);

hår -dr -9t (Agersk.) —
skifte hår, fælde; æ kypr hordr (vestj.).

håret, to, hord (Vens., D., Søvind

s.); hård (Agger) = rgsm.; fuld af hår;

æ hlow så hård å æ hun (Agger); se

harding, no. hårdii æn (Mors) ; hordti 30 glat-, grå-, gul-, hvid-, lang-, lys-, mørk-
/ best. -i (Vens.) et stykke mark, som
er halv ager og halv eng, f. eks. på over-

rislede enge (Mors); hojtliggeude tor eng
(Vens.); svarer til Aasen, hardang, fros-

sen jord?

hårdknude, no. horknur æn -knurdr

(Vejr,); horknud æn -knuddr (D., vestj..

Mors); hbrknui æn (Søvind s.); hårknud
æn (Agger); hårknur æn -knurdr (Ager-

skov, vestslcsv.) — en knude, som ikke 40

kan trækkes op, jfr. knude; de æ gon i

hårknud (Agger), også fig. om en ind-

viklet sag.

hårdkogt, to. horkoqt (D.); horkåqt

(Agger) == rgsm,

hårdmundet, to. hormunc (Vens.);

hormofh (D., vestj.) = rgsm.; om heste.

hårdmælket, to, hormjælkd (Vens,,

Thy, D.); hårmjælkd (vestslcsv.) — om

rød-, sort-, stik-, stikkel-, storrc-, strid-,

tynd-.

hårfletning, no. horftætndri æn -dr

(D.); hårflætndti æn -a (Søvind s.) =
rgsm,; på dødfødt barn er der en ud-

vækst, som den h— , moderen har, Kr,

Sagn II. 294, 188.

hårfugl, no, = hårvendel, se Sgr.

1,108.430; skræplærke.

hårkam, no. horkpm æn -kom (D,);

kam (Sundev.) — kvinders

se harckamp.

håkam æn
nakkekam,

hårkamp, no

hårkjæde, no, horkæd æn -dr (D.);

hårkæd æn -dr (Agger) en snor f. eks.

til at bære ur i, flettet af hår.

hårkon, hårkuen, no. se hartkorn.

hårmand, no. \Jiorman æn'] (Ølgod

s.) en fugl, rødkælken, sylvia rubccula?

ko, som det er svært at få mælken so se Sgr, III, 158. 888; fordi der er hår i

fra; de sotrerp kow e mjæst hormjælkd
(Vens.); jfr. blødmælkct, rusmælket.

hårdnæset, to. {fiårnjesdt] (Viborg

egn) stiv i sindet; ,hiele den famiUi hå

dens rede?

hårnål, no. horngl æn -nol (D,);

hårnål æn (Agger, Søvind s,); hånål æn
-nål (Sundev,) — rgsm.
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hårolie, no. horuh dæm (D.) —
rgsm.

harpes, no. se harpiks.

hårpil, no. horpil æn (D.) el. tiere:

horsjjyd (D.), Mrspyi et (Søvind s.) til at

fæste håret op med.

hårpynt, no. horpyhi æn (D.); hår-

pynt et (Søvind s.) = rgsm., pynt til at

sætte i håret.

hårpæl, no. hårpæl æn -pæl (Thy) lo

— halepæl (s. d.).

hårreb, no. horrev æn -rev (D.) et

reh, snoet af hår.

hårside, no. æ horsij (D.) på skind:

den side, hvorpå hårene har siddet, se

kjødside.

hårskifte, no. hårskywt (vestslesv.)

— rgsm.; om kreaturer kan siges: di ær
i æ h—

.

hårskjærer, no. hårskæror æn -ar 20

(Agger) == rgsm.

hårslægt, no. Lindormen er jo og

af hårslægten o : der er hår på den, som
på rotter og mus, Kr. III. 84. Uy.

hårspyd, no. se hårpil.

hårsten (?), no. hårstipn æn (Lon-

borg) kaldes den varme sten, som kom-
mes i bryggerkarret; haresten? hærde-

sten?

hårstræntet, to. horstrænt (Lb.); i so

alm. reb er der 3 tæt; det kaldes h—

,

når den ene snor, hvoraf det er lagt, er

strammere end de to andre, el. omvendt.

hårsvøbe, no. horswøh æn (Vens.)

smækken til en pisk, lagt af hestehår:

hon sow ham så liq, som hon wå dræpn
ud å hans row mæ æn horswøv (Malt)

alm. tim.

harte, bio. se hartad.

hårtelle, no. [hortjæl æn -tjæhr^^n

(Sall.) tamp af hår, hvoraf et reb snos;

se tellc.

hårtkuer, no. se hartkorn.

hårtop, no. horlåp æyi -tåp (D.) =
rgsm.; i en vise: jeg så ham i hans

håretop, der stod to lus, var sadlet op,

Sgr. V. 19. 4, en hest, Sgr. I. 49.6.

hårtot, no. hårtåt æn (Søvind s.)

-— rgsm.

hårvante, no. horwont æn -dr (Lild

s.) vante, bundet af mskehår el. anden

slags hår (s. d.) ; sånt æn par horwbntdr

æ gud å ha mæ po haw.

hårvindel, no. en fugl, pibelærken,

anthus pratensis, el. bomlærken, emberiza

miliaria (Sall., Sir); måske også navn til

gulspurvejis hun (Hjerm s.); den sagde

til herren på korset: „hån ham!" se

Sgr. I. 223, II. 47. 9G, V. 37. 294; jfr. hår-

fugl.
^

hås, no. se has, hase; hos.

håsk, to. se hadsk.

håske, uo. ræn å håsk (Bj. li.) tumle

omkring i støjende leg.

håskind, no. håskin de (Agger)

skind af håcn.

hå-skjærre, no. håskæra æn -r (Ag-

ger) en stor haj, hvis kød kan spises i

nødsfald, men hvis lever bruges til ttan-

kogning, sagtens scymmus borealis;. jfr.

Aasen, haakjerring, også kaldet: haa-

skjæring, isl. håskerSingr hak.

håt, no. se hot.

håtkuer, no. se hartkorn.

hatte, bio. se hartad.

hå-vable, no. howqhdl æn -bhr

(Vens.) vandmand, medusa.

håwt, no. se hofte.

håvven, no. se hoben.

håvver, no. se hoved.



y
-^ni'

bamtidig med udgivelsen af denne ordbog ønskede jeg til vejledning for
dem, som måtte ville benytte den, at forudskikke den bemærkning, at den er et
fritidsarbejde af en dilettant, at den aldrig vilde være kommen frem fra min
hånd, om ikke K. Lyngby havde brudt og banet vejen. Lydbetegnelsen er Lyngby's
på et par ubetydeligheder nær, men må efter den fonetiske videnskabs nuværende
udvikling kun betragtes som en tilnærmelsesvis, grovere betegnelse for afskygnin-
gerne; tfjgnenes værdi slutter sig for de fælles lydes vedkommende til de dannede
Københavneres sædvanlige udtale; herom dog mere herefter.

Selvlydene betegnes:

æ

u y i

Hertil kommer endnu 9, Lyngby's ', betegnelse for en tonløs, dunkel
e-lyd {i eller æ eller ø) ; en krølle ved selvlyden {q % o. s. v.) er mærke for dens
nasalering.

Medlydene ere:

I

t

P
f

I

hertil kommer endnu c = svensk k i kånna; g k I n i betegne mouillerede lyd;

«2 = ng; Æ i det mellemste Sønderjylland = tysk ch i lachen; q åndende g i efter-

lyden; åndende b = v som ren læbelyd uden brug af tænderne.

Betegnelsen af toneholdene sker ved en prik og en streg under linien;

løbende tonehold lades ubetegnet (jeg, du, fast osv.).

1. skridende th. ved en streg under selvlyden, f. eks. hqld (hale).

2. rullende th. ved en streg under medlyden: tæh, faU (ælle, falde).

3. standsende th. ved en prik under selvlyden: år^ se, dø.

4. stødende th. ved en prik under medlyden: fol, mil (fald, mild).

Foreløbig henviser jeg med hensyn til kilder o. a. m. til Plan for en

Ordbog over jyske Folkemål, særtryk af Tidskr. f. Filologi. VI.

Enhver bemærkning og rettelse, ethvert tillæg til denne ordbog modtages
med tak af mig.

Darum præstegd. pr. Bramminge st. H. F. Feilberg.

Følgende forkortelser er brugte:

Agersk. — Agerskov.
And. Barsel — Andersen, Beskryuels øuer

et faalæ villelæ Basel dæ ha wot i Svin-

ning, Hors. 1835, o. fl. g.

And. Begr. — Andersen, Faaklaaring aa Be-
skryuels øuer di tou faalæ willelæ Be-
grauelser, dæ ha wot i Svinning aa i

Thaanum, Banders, ud. årst.

And. Frieri — Andersen, Faaklaaring aa Be-
skryuels øuer et faalæ villelæ Gild, samt
Laust Skalles Frieri og Laust Skalles

heldige Fiskeri.

Andresen Volksetym. — K. G. Andresen, Xjh&x

deutsche Volksetymologie, 3. ausg., Heilbr.

1878.

best. — med den bestemte artikel.

best. keo. — bestemt kendeord, artikel.

bio. — bord, adverbium.
Bj. 11. — Bjerre herred.

Bradr. — Braderup el. Brarup.

Børgl. — Børglum herred.

Ghamb. — R. Ghambers, Popular Rhymes of

Scotland, nevF edit. ud. årstal.

D. — Darum sogn.



V?

-A
r\

fho. — forholdsord, præposition.

Fisch. Slesv. Folkes. — Fr. Fischer, Slesvigske

Folkesagn, 2. udg. 1861.

fk. — fælleskon, generis communis.
Flb. Fr. H. — Feilberg, Fra Heden, Haders-

lev 1863.

flt. — flertal, pluralis.

fr. — fransk.

Gisl. — Gislum herred.

gi. — gammel.
glds. — gammeldags.
gldsk. — gammeldansk.
2. gr. — anden grad, comparativ.

3. gr. — tredie grad, superlativ.

Grb. — O. L. GrOnborg, Optegnelser pk Ven-
delbomål, Kbhvn. 1884.

Gr. G. d. M. — Sv. Grundtvig, Gamle danske
Minder i Folkemunde I-HI, Kbh. 1854-61.

h. — herred.

Hag. — E. Hagerup, Om det danske Sprog i

Angel, 2. udg., Kbhvn. 1867.

hak. — hank5n, masculinum.
Harsys. — Harsyssel.

Himmerl. — Himmerland.
Hindst. — Hindsted herred.

Hjelmsl. — Hjelmslev herred.
Hmr. — Hammerum herred,

Holmsl. — Holmsland.
Horn. — Hornum herred.

htsk. — hojtysk.

huk. — hunkon, femininum.
itk. — intetkon, neutrum.
jfr. — jævnfør.
J. K. — Jens Kamp, Danske Folkeminder,

Odense 1877.

J. M. — Jens Madsen, Folkeminder fra Han-
ved Sogn, Kbhvn. 1870.

J. Saml. — Samlinger til jydsk Historie og
Topografi, I—IX, Ålborg.

J. T. — H. Jenssen-Tusch, Nordiske Plante-
navne, Kbhvn. 1867.

Jyd. — Jyden, Et jysk Blaj mæ dawle Hi-
staarie. Visse aa anne Smaatinsr, Hors.
1884—85.

Kalk. — O. Kaikar, Ordbog til det ældre
danske Sprog I. Kbhvn. 1881-85.

Kk. — J. Kok, Det danske Folkesprog i

Sønderjylland, I. Kbhvn. 1863.
Kk. ordspr. — J. Kok, Danske Ordsprog

og Talemåder fra Sønder-Jylland. Kbh.
1870.

kl., — klit.

Kr. — E. T. Kristensen, Jydske Folkeminder
I—VII. 1871—84.

lat. — latin.

Lindkn. — Lindknud sogn.
Lb. og L5nb. — Lonborg sogn.
Mb. — C. Molbech, Dansk Dialekt Lexikon.

Kbhvn. 1841.

Mds. — Middelsom herred.
m, h. t. — med hensyn til.

mit. — middelalderlig latin.

mnt. — middelnedertysk.
msk. — menneske.
N. — Nord.

nf. — nævneform, infinitiv.

no. — navneord, substantiv.

Nordsl. — Nordslesvig.

nrsk. — norsk.

Nyrop, Dsk. Pottem. — G. Nyrop, Dansk
Pottemageri, Kbhvn. 1882.

Nyrop V. Sk. — Kr. Nyrop, Sprogets vilde

Skud, Kbhvn. 1882.'

ordspr. — ordsprog.

Plougstr. — Plougstrup
plt. — plattysk.

rgsm. — rigsmål. •

Rietz — I. E. Rietz, Svenskt Dialekt Lexikon
1867.

s. — sogn el. som.
Sall. — Salling.

Schill. Lubb. — K. Schiller u. A. Lubben,
Mittelniederdeutsches Worterbuch I

—

V,
Bremen.

Schiitze. — J. F. Schiitze, Holsteinisches
Idiotikon 1—IV, Hamb. 1800—06.

s. d. — se dette.

Sehest. Jydepotteindustri — F. Sehested, Jyde-
potteindustrien, Kbhvn. 1881.

Sejlstr. — Sejlstrup.

Sgr. — Skattegraveren v. E. T. Kristensen,
I -IV. Kolding 1884—85.

Simr. deuts. Rathselb. — K. Simrock, Das
deutsche Råthselbuch, Frankf. a. M. u. å.

smstn. — sammensætning,
steo. — stedord, pronomen,
stødt. — stødtonet.

Støvr. — Støvring herred.
Sundv. — Sundeved.
SV. — svensk.
tf. — tillægsform, participium.
Tkjær II. — G. Sorensen Thomeskjær, Sange

og Fortællinger, Kbhvn. 1884.
tim. — talemåde,
to. — tillægsord, adjektiv.

tsk. — tysk.

udråbso. — udråbsord, interjektion.

udtr. — udtryk,

uo. — udsagnsord, verbum,
uvirk. — uvirkende, intransitiv.

Valsb. — Valsbøl.

Weig. — F.L.K.Weigand,Deutsches Worter-
buch I—II, Giessen 1878.

Vejr. — Vejrum.
Vens. — Vensyssel,
vestj. — vestjysk.

Vest. Lisbj. — Vester Lisbjærg herred,
virk. — virkende, transitiv,

vistn. — vistnok.
V. S. O. — Videnskabernes Selskabs danske

Ordbog.
Wuttke — A. Wuttke, Der deutsche Volks-

aberglaube der Gegenwart, Berlin 1869.
Yuelb. — P. Jæger (pseudonym), Et Yuel-

besøgels i Knærkibøj, u. å. (Årh. 1884).
Aagaard Thy — K. Aagaard, Physisk, oeco-

nomisk og lopograph. Beskr. over Thv,
Vib. 1802.

Aasen. — J. Aasen, Norsk Ordbog, Kcistiania
1873.
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